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 1 ا أ 2 2ايام

 ٌمْيِحَنلا ٍنِمْحَّرلا هلل رودس

 ت اىلقعلاو تايلقنلاب مالسالا اقع مكح 1 ىذلا هتندمحلا

 ىىلع مالسلاو ةولصلاو تايالاو صوصنلاب ةيفينحل | ةلم  دّياد
 ق ٌدصملا تانئاكلا ديسو ت ابريلاو لسرلا لضت | دمحم هلوسر
 ىوميت | نس نلاهياكك او هلا ى عر تازممم اوت اثيبل اب دّيَوملاو
 دملاما - تاماهلالاو تاماركل اب نيمّدكملا تاينلا صولخب

 دْيَبُعَولا ىرايلاهّنلا ةمحر ىجارلاو ىماعلادردلالوقيذ
 ا و ا

 له ناتساب روقلراهب ىلاورهاط دابا بيبحب ةيروفالا ةييبرعلا

 م ةيفسنلا لئاقعلا حرش لعةيلابخلا ةيش احلا لح ىف شاوح
 فق كلذ تايد ةيلايذلا ةيشاحلا لح ىف ةيلاتملاربرحتل اب اهتيمس

 ىتسل لاق ةئامملر ار فلالا لعل سّتععس ا ةدس بحر هش
 معنا ىل اعل هدد اوهر هقوتسمو هيجوتسمل ىاهله تسل كمحلا

 . ةمعل لعب
 مرسل وقس ل انس لظفل لي نصل و غبت وت ءاهسا سلا اوت د ار سرلا

 وخلل بفملب جس سيبث لاهتا فسر طارفغ لب اتسم ظفل لابي نكي
 ٍِ اصح ااا تح اظاف كيرمالا سن را أب لعتربروولاب تضرر
 لور لبادامع لآتفلله ب ناجابكه بعبصه هلآ و او ب لاعث ناز

 ري ريم اىصا ريان ع ها رولا ” ار بس خررنمل انرل فرصا ص لاإث



 ترتيل نوم وقر يي كر يروا ببصيبفل

 لمت ا'نم ملسو هيلع هللا ىصوىبنلا لكس ' '. تبورراتبلا

 هبصفو اؤل ل ,تروصس او افشل | ىف نكن نموهم لك لات

 3 هيلع هلا فص ىنلا قل نم يل اىصئار - كر بريت ز روب صيف
 و ليدبس عمج ل بسل | حل يس ىحتوم ناميذلا ىلع تامو ناميدلاب

 هتالخار هباداو هتنس امري هارهملار ثءوير ركذي ٌقلرطلا ىه

 .ساارشلا ظفل نس ةروصرسإ ند ندم مي لمن ل ب كن ودذ
 و كماما شبع نرظ كنود اي تس ةيل قعثملا ىع بوصنم
 ساربنلا تضم امس لوب عروق سارنلاروا قمت كما دن
 ةيارس ىراسلا اهيا . كت ايشلاا ىعمي اير] نوكسو نوثل ارسك
 ول مارلاط باغ يرش ليس | ليلا ىف باه ذل فحم يسزوخاب ع
 « ارم اممعدرا كت ريتدرريك ىد ميس اس /سليللا ةملط ىف ؛ةراس

 يضلل كوري فاس لس ا رابصمر ل بانك باردا سرسان لا ىلا

 'ءانلزتفل كرزل هيذ ٌبانككسعرصملا ةراعتسال ١ قلرط ىلع < شسهرار
 .تسللاب اكرتوب ساربب كسا ب ٌانلرعى ع ىف ودك دادس هةر

 نتاع زاد حرك كوب يسكب لاتمك ن ا هيلا نم الأ

 فقل ىفذلارمركاكل ةفص وكم يضخ هينذنحملا تاماقنم ا اكو ىنحم اكن اكس
 5 لامن رواى ارك الا ذي سب انكر ب نعي ”هتيلما «تبلما ايكوراشا فطاك

 قفل عدي عّوو تسررسس ب ةنيلسلا ىا ةعدلا تقوىا ثاوا

 وك مر صا خي لصر كعر | اررلا مب موك ه ريو رول طم ىنعل دينرل ئارول ارواذ ومي

 روت /فييلكت رو تقش رول اطم كلا لسا قتل يبن تورم يفز رصلاطمل
 ظ رواروبسى نعل قير طلا مطرم « داح هت نم تعا اروا تار ميك



 07070 0 از ذ زذز ز ز]ز]ز]ز 1
 نررله د يثنول عب يسررصم ةيمعتراصتخاالا ىا ذاجيألا تسارال
 ور 'رراصتخا انا نكيل كرو ور اصتخا نعي سسيتلا | ذ سمدلا ىوعهلصا

 كما ريح ابوب تسب دزفل دا لهو, س تتر وا هين لد لما
 انا تروا انمر كلر او اذ ىلا لوح امى نعام يرسز وخان سس ماي /اع
 لئاسر ارح نيش هّيسر هتميش نيس زت تدصق ىا ثمر
 دارم تس يش اب نيل للا نع هيل اخ لاس دار تس نيس وارد
 رضف/اىلا ةرارادصاخل اركز لون طفت زا ى ادام سس نيسروا طوق ورح
 هارسرمت كرس لاك مج كف رعو فحل ان ظنا بس ياكل
 ةنا نخ ىلا هشقحلا لوب ناصد لاي ب كريس ئونعم اي نوب وظف
 باسر سيفك روم بتل يف بتل ارغب حودم كيكه راشا طوس
 ف ىا قاعلا ق هل لثمدل ىنت قصر جير ىعيتر وا ناك | لبن نلا بانا

 فبيحاصل اايلعلا ةبترلاى | ىلعالا لثما هلو فرشلاو ةمؤرلا
 ريبكلاريزولا روتس لل | ناطلسل!بحاصي ىلا سزول | قلطم
 لمس  ك جه طلاوضو كلما نيناوق هيف عمجىنلارتفدلاهلصا
 بز اجيريلل اييزولا قعر وتسرلا كلب لسا هين ليلي كرست زو تفرد
 عساولا قيرطلا ىا ىداولا جيل | كرير رؤل نعم ىلا نم هيلا ىوطي
 تركب ريبلا رعت قمحلاو قمحلاوذ ىإ قيّمعلا نيدبج نيب
 هلبقتسي كاسر ها ل ةعرر ليش لكشم ممرات فل ناو

 لامةلووددارملاو لم عمجلامآلا وجو نش اوِسسو نرركل اينقلسا ْ

 داش ارب نازعا و اكسس عر ورم كن جول( نيوراد ل 3-3 هراساصدا
 تهاب دعل ىا قيحس دلب ك ل وجر راورلوب لاما سل وو اهل ساو
 سارلا ةماهلا جاتةمجن ابكت ةرخافلا ىنعم. ةاهايملا نم



 اعل

 مسالا نارك ل دعرو ا ناججتءادرل اوراذالا ىا ةلح عمجللح
 سفن ىف طمس وا صب بنصر كن كوبل يب ةرطا فما وزر د ميت اس
 دبي سرس اول ة رخام ادز ةرافمرو وبث ب انللاب هراردسا رب كيس

 "- اسس جرو عل | ىنم شيت ابعدي وب اوبن بليك ِه تدب ايلات |

 دظفل ىدايالاىفو كبس عم اجا ةراماردا ةرازو هرجد عت حرورم لايك هراّشا
 نىك بل نذر ى او يعم سمس بشت ابي لولا نم رخام لييتف نر ورب
 شب ريفل لسا مهعشل | طفل وا جبس ::رقث شيري عمج قدايا انور تماك
 ًادلاىديا [ذخا تسهرذكت يبن ا اعرب ردا لضن لبسي رم
 طوفح سلوم عئراضركك ارد ا كك ولع عير وا 7 كيس مجاور

 ةروشو ةسيه للا ىد ريثلو ا زك و ترن روصو يس سايل ار دا ابل

 ذيراروا لن يف اع ص خود سلب تلم عل قل زمول ئاس
 سكى ررييبشتو لرومالا نمدعيزننم دريس ببارك عم تان اينو اح
 عئار اوبر يلْيْنُف هراوتسا ميول ياس كير و مالا نمر ويرتتنم رس ىرسوو

 . بلاش وحسوريفصي ار واول هس عصري لا موسرلاو عرشلا ةيبولا
 و كيول | تب برين نلعب تمم لعل | ندب ىك م سر تيس عم وسد مدا

 هراشا يذكر ايتن ا ليسا بان 1 ليك وريفصت ايار بج هببول | ظفلر دا
 هر اي لرب ءريفصوس إم هارخايكايحا كت يرش سام ماتا كج
 ادرك عج ى عب سزوكي ام مير لع او مسا زئاص لذ افملاوسألا نئاح

 نر فرجة رظعمو ئدل ةممركم تمم اههضو ءاشلا تفل ةئأس ب عم أم
 لففحت ير فنت ٍك اركز” وير ج نايا بق ليو ملوقشم كرشمعب

 رراهيكئام قدس يبا ءيمضر ءاخلا خفب ةرخفم عجرخاذم
 ميس لاضنر وا رمريس امرك هب انلسوب ىكر يروا تيكا اسراركت



 ب

 تناسايرلا ىواهل وبر يبش لئاشن دامي افمروا لو هيت
 اكسايرلا لوا ىداه يعل يس لرب ست اس ايررحار وا لدا رخل و لوالاب
 ادد اًيزلا هحبط جرادم لنا تاسإبرلا عيب طاعا زا بس ,يانكر ا ثعكأو

 ذاهذلابم يصد اهل كلم او بهزرلا نحب معلا قفل ةيحررم تس
 قعم جراعمل ١ كرك ايثا كايمرد كل رّيجدرا فلز بجرم امل ١ثرقل

 داقولا جدرعودوعص ماعم ةجردلا ف جرع نم جرعم عم دعءاصملا

 ناممالادح م لب ةقاطلاو عسولا ىتعمب قوط نشوز ىندمب لعتشملا ىا
 :نيبأ ودمر لكسب كانتو حرم سا رص الغ تاكمالا دح نع حراخ ىا

 اكس | عيسى اوينركريقنتر ور يك نايمرد كرمك كر مكى دوا دج
 لاروا ب هناطف اقم ى رش اكن اش | عرول ةواكز و ةناطف صرو لاس
 جرافوس_ةررتوةقاط هررشب ىنرتد جررعاقم ىرننآ هور نمد

 .هل ةلبخ ترص مهلا لدي ملول هم : هبسناكمازاعزراغإل جت

 . تسلل اذ اى سكت ريبعروا تسل وغم الري مر لوو برصنل اول | ظفل

 ةسا/ببسإ هتسأفلارس4لعف نر + تزبص لسا د اصنارسلب ثيبع
 رّهش شتر ليحل نس اي درك طم ين رق اسس ايوك او لبن ا
 راب كسول ارؤ الل ا عروس ,كربصريب وا دنا قنا وردا نا خان ىف

 نايل مها ان" سيسوددروا ن قنعي4 رانا 2 جكس رفا

 نكرني ةليخلاو ليخلا لّيخ ام -هلاح ىب اس ل ايخ ٌفيط ليخام

 ربع ل اهلا ةونل ايدل قا قيد تاير نهرو انهي نت
 ١ لس ان مك ىاس ف اجر يزول ب ثروعع ءر نجل لب او

 را تي وبلل اكرعش عل ردغم الص دل ردا ةعئر تب مسام

 دوادنيئ وق انوه د لاد عبس اذآلا ىف شو نتن ليرد عدم كلينر
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 ةوضاك اكس وبوس ركلاع تعثر ىرنلب كج ردرم لايخالاونأ سي باغ

  بحاصكارلرلا روظنملا يف ؤلارم رولان «رصع فص تاولدلا
 جد فرط حرررضس ا ءارزن وردا قو لب| من نعي هيسر]مثفرلا

 قس املا" ةكيرو اصربع ابك( حدرم لل ب ةجر سراظتار واس

 قل ايم هروظان كه بسنلسر وب ىمت عيدا تلي ذم رت ايليت
 0 هتبدالاو نصر ظن رت سر افو لع اوان افد مم تعلو ببر نلا

 ملا فص. هسرلث تلفطررا بارك ىبعت ضن زينو رن نول
 ًارهزو هنبوكق فصأي حودملا هّيش مالسايلعن املسرزو
 ديزولاوهد كحال اذ انو قالغ الا /ناكسد لادش ال نسامح اًنمامب يلع
 ةيباردا تشل ارم أر زو حورص هو شل لايت | درفلا
 ارطلضقن| لها دومحن م ب_صعلا ىف انكي دراي ور اب ني تو لايْفا
 اوكار ارسأ يي عبس وم الطفل ب | مان ىندي ابق عب ارط همسك
 هب قلو كانو لا كورسا ل ضنا منت حطوا عبس ورم
 فكك ايب طفل اص نإ رب اًءرمح هنوكب قكى ا هلامخ نح ناهرب
 افا نإ ررط/ةديك ومدرس لاصخ نسي ينعي سلع اذ
 عيؤكل اح “لم اك كدب هل امكب بسير ه ىا كيه اسري حروالا ف هلامكي لث

 لاكررب سا رك حر ورم هسا: اهابكركرنلب قت عرداروا حرالا فر ديلا
 باش لاكش ببسرج سي عردا طفنوج كساد سد رئيس اساك
 شز رضا هل اوسب نخ از طيب سحب عز والا ق هانوك اع تبسرربلل
 تمد سهيببس اي ردا اطعىس/ل اوف عطل اد د تم ا اذا كيس ىراولا
 طير هر ا كرك يعيش ضرع ديم شنت كلطعو امس طا ييبسأ

 تسي وسسسسييسللا

 حسولو قرت ىاملعل | ىفراعذل افي رصاتم مل اع لع لل فهي



 "ل

 لام لبو اع سرعت, ئعدي تب قلعت بر بتم درج اج ملع لكىف هيذ
 . هلايحب ٌملاعملح نق جاكا اكرلع عيسوروا نيب ىندي تيك“
 ركل ملاحلا لكلام ملل! نم هل ىام هللا تغب مّلاعر هئازاب ىا
 <لبب جددم ىحا ارد اطعسيول هد جبل تاثئاكر دا م اع لك صوتو ملص
 لباقي وا تب اء لقسم سيل صوعو رد اورونم حررم ب ايكو

 لبر مك كابح هظذل ةحاصف ف ع نابحس . اوه, لص م اع |رسود ب ماع

 بقى !نايبلا ىلثها هب برضي اذيلب اهببمذ ناكل تاو ئب نم
 تاايبلا تالخ ّىعل | نمل مذ نزور ىلع نع ةغالبلاد ةى>اصفلا
 ابي نايحم كرب لوب ذاع سس 2 ايب يريم فام تيس سيح
 كن ايبل | نع رجا ليلي اهتم سلظفل عاصف كر ورم سا ولم عصن
 برعل ايوا ناك ىابيشلا دئاز نب نعم هناضنا ىف لضلا| غيب نعم
 دضلخلا ناسح لا لاضنالا ةياهتر دح ىل!ل وصولا وليلانم خللبلا

 و راو بصري ار نب ند ين لب اقم سل اضن | و ن اسحا لس جرو رم ىئنشل دوج ا

 ىمدل| ىف رب ,دتلا هرسيدتق راكذالا بناصلا ومر وصنم ليك ابنا ىح
 ل ٌاَتنو بتارعكستءاطء اعمر روم | ئعل ترث اح لول ام ىلارظفي نا

 قب ىلاو ديسير كاريص شيب هو تسفر كا تسلررد ارتب كي دأب
 رول ان ار وكس سوكتفكر دا لاوقا نسب هل ارق ١ مادالا ف ناتلا ج
 ن زم لوتفم يل زري «ظفل كلسمب سل ل نري سانلل - كبس قون نشير
 تجيرصقل ع اونالا نم ىَن لكل نبي نتي ايكميمحتل | ىلا هراشا كبل
 تيرا نلت ساروا لتس ابل عن لاوما كشر ككل
 دزتوب ظافل اكساس هلام نم ةظانل امن اكف جسيم انتورولظ افلا
 محا نشي .تسارال بكس ينل ىبانتا ايرلوب سم انتج نيب ل اوما
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 (اعرز الكر اواو راول ل لوراشرر كثر اجود ١ هتانح و ئراونالا

 رروأ حت لاعفا م هس كنج هل ادؤل عقربتم هن اكف جدر هوبث ردا

 نا ليث ءاوضارداراولا لاش ا هي با ارركو أ لبرييخىزريظروا تسسرر

 راولا مازالت اند كسا كل لسا سرير ونس جو كسلا عقد 77

 رصتش |مرثنلن اررهظ ىحمب اًشذوهماعل ا مَع ىذلاوهر - كلوب

 قاتمنإ شدا سرب ديكر سوكو /اروا لن اع تاءادنا سكس ىنحب
 بسب ءاييض عسا كلبك شدو أ اشنب تر ع لامتلاك اعد ب
 بيسك العا كسا اررا هئالع انيلعلا ملعتفززو ركر نر روا ماو

 سجل هلاضذ اد روم لاذال كسررك عرف روارزلب لنجل لج دليل ش مب
 فراس ل اهب ةيكو كل ساو روهر كامو روم كس احاو لاضنا ع
 ل ايدكعبر أن ندم شم (كليكشرايرورناؤم الو نس ظيرلصاعل
 ولد صاعتم يلام نيا ظيبج د جدتسر ةما كركر دس اكل يد عطل
 تفرط ل وقس اك لايتدتاح هر نسابوا (سايشت ايرون رع

 كرر م يريم توقسل سازرإ نم ةماهيلع دحو ند لم ءام درو املر

 راحت نرعس لبيع نوم تجر ابج دبس: هيرق ىك/ للا يلع بيش
 نم هلا سدملا ةناضاةجاحلا ىعمب ةيرام عمج برام ا ل سبب

 كلزل جيشرت ىقسل او هرشملا ىلا هيهبشملا ةفاضا ىاءاملا نسج ليبق

 موج نم تين بكوكك امسلا لوبقلا كامس ىلا هعفر نان هيبشتلا
 نايا لمالا بلولأ كو أدل اني« وبقلا ىلا هتشاضاو تب اولا
 ٌةَدِن ر فرنك لريقلا كامس نمر ااوه اذه ىدنلب [ت يلوبتركاند س |

 لوص فارس هراس كريما ئعي لمال !بكوكدحس اكلي ةل وبك يعن سر ايف اطع

 ى ةداعسلارلذف ا فخي دل اك ايوب انكم تس ردم اوس سس حرر
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 ةناعالا+و رّرل ام ىرعشلا مزالتلا ةفاطل نم فرشلاو جربلاو بكو كلا
 لكوتلاوهب ةئاعتسالاءاشنال ناتيش اشنن | ناتلمج هليكو هللاب قلد

 كك حجورملا نم بنل وبت سس هر ايلا لوصن ي ٌقلس امر عر وا هيلع

 تاه ورم ذيا سيما ماعقلاقغ انج ايي ميو تساافن | دركابتلا نط
 لامتنلا نص ناوتسرواززاسر الق تبتر لايك ع ف دوك بو سارق بسإب هك لاو

 بى: نقيفح الادل اردل سيما (متر دادس .
 ملعلا ىف غدبلاو نقتل ا ملاولاريرغلا ري رخل حراشلا لاق

 رجالاو حم بيركاذتلا سرع جماع :نذي ل يأ ندي لمع الع ئشل رضوي هناك
 ديرك يجد درعا كا كلا لييعفنلاب وكر نسا لمئروا لس كلير
 ريطألا ريط# اهذطلب هللا هلماع هيو اعرب لييعغلل يروم ازا مقاس
 مظملا هفطلب اسبلتم هلمع ىلع ىو هللا 5 اج ىتعي همظعوررت هلام
 و جس ابر ظظاسس نين اي قلعا العام زي يسل ملا سطام طاع ظفل
 علم انزل تحسس ظخاك س اردد | لس كا شم ربتنول ايد راق ل مجول نسا زج
 رايك الها ا/لماع ظنفلر كدر رق ركل ل زجل سا عبس قربب لكل نأم
 يلعب انزبب لاوتسا دلك ل ام باب هيدا كيسان طلي قلعت اسمن ييبن اه

 ا:ايكارذلابم ياسا كل عسا سي انزركش سوى يبل صام يل يسدد
 باول ا ملكش و٠ اكرر لص ص ربل يل كرا ل هلل اهتماما لابي عبس
 هئلال/ايكهراشا اسكن مت يؤل هّند دمح ا لاق ةيمستلاب نمتام دهب
 ل قلع اربتسو نهتم دب نسب نلت سن وز ئدتبارورجرامل

 /رررإ ىنحم اكو تبا ىإي لءاع ليث لاعر وا عبس لام هتسسلع انكر ال
 ةيمسلا بيقعت لوقا اعل سلا مب اكريتمدانمن بآنللا دس

 ترجو كسا بس ايآك الر عدعل كس ريمشو راش ندي نيمحتلاب



١| 

 سمار كد ب_اناجايض ارا ميري سا تابربتو نيب لبق إيلي بع

 اذن هدد دمحم ةيمستل ا ندب لاق كتابا ه يعرب بس ىزد (زيفساكتيرايغ

  9كررتساعس باكس ا باح ىبشكرو طزارئازر وا كررتس ترابك ا“

 فرم هرولذب تاكل يد ة سك د ترابع يراك يب 0000

 نا طول سمت اك لل نيش لا ل ئالاع تاجر سيخ تاسع

 مذ تحل. ساوب اظفلر وا رك ربح | ظفلب مايك الكلم
 كعب :نكلالمإ ب ديجملاب اتكلا بولس با دتق ا باباريمتلاب ظفل
 را اكديم ى كسري ب ذك
 هلاك ة ركل صاع كريتر ا نمي“ داعب رف كرت و نيترو ب رع
 ىرسود ب حاشام لمعو ناي ى اذ رمش ادهلررمت اين اثر وارسل انوا

 روا ريمي لع اذ اسرق ارى ليس فالس |ريروط (اه كيس
 عامج الا هيلع غثر لب اللمس راش سا هس اع الريم سرع

 لما سس ترتب م اطث الس اري سا لك لوك قروش از اش

 قرعلاثتمار 7 اال يمستلارهبل ريب ليس

 ىشا لييدراد اد نلت س ارث سيسر عود جل تن إن يأ دتالا
 أدبي مل لاب ىذ ريما لك بيس ثيرع ل يكل ساروا تعاطا

 كيرع يسود ةكريلا نع حوطّفم ى | عطقاو منج | وهف هَّنلا مساب
 عطق اد مزج |ىهيذ هنن | دمحب ادبي مل لاب ىد يما لك .

 نييرع نا امهضرادت نممهوتيامر 0000
 كلل وبل خس وم نير يرسل و أنبا تتو كي لوزيجودرل ب

 ابو باويرأ عبس تريقم اكينرل ارتب ادق اهي سود 00 ادني ا كاس

 لم 6 رج ود كسا جيس عروق ضر اعل مب ىنعب عوندم
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 ارم تسئدتبا سس لور ع لولو ردي دئمملا قرعلا ىلع ءا دتببالا
 رلى اتاني تمس ءادتبا يرواووصقملا لبق ٌيشلارلو ىنتلهتبس فرطءادتب

 ت1 , َ 5
 . ليب تندد لين دار ابوك ب 1 ء يبشر جدلعيي س روض روق
 الداركس تل ير انف بلي جس ءاتب !تلوأ و ديت وا يمسك سس فاول سم
 هب ايكرلذاينانزلريمر وا الواوا ل عراشت ايناننر كس يرام
 رختالا» ةيقح | عامه دحا لمحو ا لوب قارا قاس رئود رت
 فيا لى ضرادت ند تو يسدد ب روهيشتم اوه امك اضالا ىلع
 صوور دا رم هي رب دقم تس هادعام عرب دليل تير ارتبا سن
 ريمش كريم يعرب /دقمصح هارعاب ضل خدي سيل قفاضإ ء ارتب ا لب
 لصر وركو رات بج لايت و لس( تامرجوأدي هبررقس قف أب ىوس أر كس

 . بسب الي ب (نللا تأرب بجرب (اقئات كس هب لوعفسردارب رش
 تأ هيجوت | نه ةناعتس هزل نست دولا قءاملا لم نا كدر

 داق ادب لين لوس وفود كيس عب لماع اكل سا ضراعتل | عفدل
 ملي . بي ريش صاب ادثبا سرشارمكر وارشنا م لفرع

 0 مل لاب ىدت نم| لك اكو ريب اك دنس رع ىنعم سم ةنادتسا |

 هس طاع لس ىندس ارث عطقاو مزج | نوكي ليمحضلاو ةيمستلا ةناعتساب
 بلآ هلع بسكب كتادتس | رع اسس هدريتمر ماس رادتبا قرم ا كا
 لربك دناعا زودنا ىيايسر را هن ازتبا كسا رك ةباتكل شاب

 مدبر ربك ور سين بانك يديمجسر وا يمس مكابي آمزال حريب يبجرت سا هس
 كيكمذال از هسفنل سلا هي آرأ رو قركاوب سيمت ئ شل |كذل دليلا

 0ك 2 ا 0 1 1
 رورخز موت تيس [ كيك ساركا سدس ورغد مجود نيت نارك
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 مسا قر ريب مزال وك ساني سكي ثيررع لبويك يش حرم قر كس سارت
 د م [هحارداانركت نارتتسا زفاساسهلإر ردا وألا

 سس تايثيص يرش ازيا و لصار لصوتك ماكس ست كدرتود نال
 ل كاربت ليه ء ارتب كل تلضفرو
 يشيل نبل وار يمغر وار يعصب رب لعن اكل عش هو كيد زن كس يرش
 < ئتتارباب ىلا تياىللا مسا دلكب كرب سين ايي لاوساك د أتل
 رس ندلدس يسرا وم وكيل شت لعف هور عك لص لرتت س سارلا
 لين ربع للود مكه هتبس ىباسس ل | ى كبر ب ةسبالمال وا اندر سمن

 كلاب ىذرعارب كوب ب نممب_تببال سايب ا روا هرم قبر ارتب
 خي الو هرعت اد مدا هدد كر ليته ادمجدد ثنا ممساب سيل اون ءادسا

 رب سرر | جو ىلع و ار اع دارصتس تسب ال لي تردين |ىعي كيلع

 نانا ىكلابىدرماسا تنموي ةدهن يدم انتج ا كلابىز درم | ىدو ند
 بالرمل بنسبه لاري ناز للختلب 2و لراعي ترج

 كس لص كر فلر وا ناايزز للخبز صنخلبقس سا رمت ا بسيد امتبا ل
 فاس وزود ديمسردا يمس رك ين ىلا نى بس انكء ان ارتب رد
 ير يمشروا ةنيزوا ريعد لع سيت بنينا لعل حرك يس سبلت

 باوصإ مد ئلاد لصف لب لصتسر وحلا لبق ركوب
 اي طفل دي دحوتل | ةلصءابل !ناهاظلا هثاد لالجب صررتلا

 كيبل بو فرط سبر تاز ل الى ا لاصإإا ال نحمس عزت

 القتسال اود اضنالا يساوي عساس وب ابلاب ىرعتمر حرعرتر دا كسعزتم ا
 > نا وب املا لمحدمب
 دهوتنلا ىننمث ئدسوب سبأ ترش كى لرب ساعي لقوا دفن
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 لقتسو ا ررطتم لي تاز ريل ال يي ارك اكو ىنحم اكس السب تاذلا لال:

 هدوفتداهيبسأل رشم الرماد لب تاز دلالي تبا هد قري تلش الب هس
 ربل متسو 2 ورسم منخل الج ظغل بجصيستتو ل |/مريفم 7 مب لقنس
 وب يفض يف يعي ر صم نعل ب _ايلجل | نع ازج ظذل كه يس سو كبرها

 لليل ت از ىنب ا نعي :ليدبل | تاذلا ىنعبب فوشوم ا ىف ا ةفص ةفاضاردا
 قررصلا لوصح حييت ىلع 0 ةفاضا يروا كلش ارب لقتسروا غنم

 اظل تاز ملون و ترك ئاسكس ةروصلا لوك ازيا فيلل يشي
 (اناكن رس لصو مل ةروصرك نمل ينل لبن ى رسام وفم تيرا وكل وصح
 روا سيئر كد لصاول انجيل وحج وقفت ن يل ميم تسر ئدب يع
 هلصاوإ ا ةروصلا اكربب نعم هع ةييررارت ف وصوم ا ىلا ةفص ةفاضا
 سبع ناك ما حمو دحوم ل قمنا رسل صاع قوص جى نديل لفل ادلع
 ”ةسب الط نركينا لم لاب قلص ل متحا سوود يكلي تاذ لاف
 ول. هتيساناب ماخ ل مش فاس سل عاف بجوب سبل ع حم اب مي عضم

 كاسلتم مس نط تقول ار ورجر اصر وا اكد سلا ال

 اسبلت اونوكل اح ةدحول اب فصتم | كوب ميتتسردا كغ لاصراو, قلعت
 رايتفا ليكركس اهي ل عفت رص جرو ذل ليميج ”ميضرأ ساقي تاذلا لالحب»
 كر ارينا لعش نصرت ىف انلسو بارا نحنا اننا ارث لالكيد اولا كا نك

 كر | ىنعي "عنص كودب ةر دريصلل اما ياي ك اب هوو ب_ ةركنايك ل م

 رس جت وكبر رخ نييط ىئعل نييطل قع رس ناصلا نصوكينب ابحر اكرر
 ان, مت يعم سالي غد ليسا كلر ا تصسيىكردا هس

 دمي (انقم سا اك روسي يسم 2 وسرلو ورخز |رل ؤئلا ردا نار رن نارلتلا

 مييروط ىف اذ ةرعرل اب ناسا ااا كرس يدامؤن تاصننالاو وكلا >
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 لغقتذ ريم يعن يللا اما و تسليزن لغد ل ظر لي نارك يلى كرو
 مسا ببئر جوم درا امير ارم ف صو كيأ |ىدلعمملك ةنباب

 يت طي يكرر ل اسير دو ينهي تملا يد انركراينثخا فلل ا
 بر نسمي ف زك ترك ترد كرك كركي نيا ناي

 لامكلاوةذلاسلا يعل كور ارنونعمىزالاعرسأو عيليمخم وت سيل اوث
 ىررإاع تن :ايه لازم يسارب ساس /رايَتخا قلكتل ابرك ف سون

 تتاطو ترق دول ليد امثا كس صو س اروأ تهلئتاذا رمح | رواطاينعا

 نابي رك لسا بسكر ان لامكلا يل طور كف صو ساروا كبس اي ركل انس

 دحوتلا ىنعمت 1 اره ال او ل اهتمي و فذ | ىعي سن اصوا سبل اهلى داب
 ةروريص لاّتحا دمي نعم ب ةييتازلا ةدهولاب فاصن الاتاذلا لالبع
 ىحل :رثازلا ةرعول اب ثاصنالا اكو ربىنعم اطرورنم لخؤل وأ جري خس ندر

 سقم ت اذ ىس | نصر اذننم اك ج ع اس لس ةرعو ىلا ع قش هو

 اك نبل الم آم يب تاذلا ل الج تسب لم عمدت ل رشم ال هدعد -
 فلك ى باهيسري ات لامتما كلك صوتم ينعم ي ةلماكلا ب(نيغ

 يى 7 هرط مب رو ارئاس سل اك ةرعو هب. ىرصس هب_قرصتنم مورا سرروص لك

 ورب ىنعم اكن از :ل الهكر ا ارصزنم ارب عسي اكل | تافسلا فد ثاذلا

 كصوت تح وادد تاذلا ل الجر شل الم غم ظول مب تاذلا لالع سالت

 سيلامتتاود سريره ه ع ا.د“ كس سالم ابريل هبساش هئاس
 مكئريك سل سدرة كسا تربت لا دتد شن ىلا عج ايريبهط ب يأ
 ةانضاردا سود كذدج جدا كرب ن موب ٍ نرطب ةقاضا ا

 مظعا انيبن ةيآ ن تا اكرر ينعم كل سا تس ىفوبب نرؤشسأ ريم د عج

 عدم هو لإ اهتم دنا ليي تروصس ا رك يل ضاع“ بن ايات انس تاي“ نم



 ا

 /امئدلا سر ئطوكالا ةليكر يات ك/ةلسلارجدلع ابنا ريت متلي حج
 متلو لمفنا ىسدك/ السلا د ةردصلا يلع ينكتب جيدين ةيآ وح
 تشان ني اضم روا فمالو تنام جي الوهبي ارق هدادا ىفك

 ترءاروا تسر ردا ىفع| زج تاع كت رت( لئالدو نصاسرا

 كئيب ينعم كور نوصوم ا ىلا ءذصةنادضا جيلا فاض كه اس ل
 قد ىثكن ليلو يون حس وطاس عب ااو ةرلصل ار يلع ى راج
 ررا انّيِنَةيا ناديفيل ابك سا جليلدإر وعمال لم ايل سس ارم
 ظ وب حراري هج لس لاهتح ا سور انّيبن تاي'" نا ام,يمادوب

 زا نرطبل ةفاضإ ىك ع طاس سب ترودص سا وت ]لو م يريلعمل ىو
 ' اكوررب نعم وب نوصوم ا ىلا فص تداضا نعل كوب باي قالغا ليت
 معلا لوين كاب ماد س سارق اسكس دطاس جن عب ثيل يو ديا
 لد ل ئسارردا كت وطاس عمت لست يدلي ان ناي 1 كسر يلع رلى ص
 بي تروص ساركاردا كتسعطاس يع يمل ن اك بس عردم كلت يلع ا لص
 تروص سا برك بب سيب لام حري ليسا رت دج ىد رارق نم دم ءفاضا
 نلا سون رب اير يرتم ل كس ةريلعّلا لص ل وسردج جز عيبا 1كوب ينحني
 . وا ير يزسر يع ىف اب ايلي قير ى بد نمت دطاس ديكر بسب
 ايس يأ طا وكل اهتم سا وشحن عل سا سان اصوجب ىلإ اخ سس جرم ىف دلي
 انما مهوتىلعاما ءاذل 1؟ نه ت اف دعلو ءايدرإ.ةللداركل ذا لاقتحا لي
 روان معاد ةزثللاب ب ماقنم ىكئ شيا بجرل يسري ىندمام تا مرت
 ظذل ةكلاو نملاب ردب -بطخ ءا يجب وب دولي تاءاقمزللا
 روك ماَضا ظفل ب مام باى كيج يسانوبب وكن كلما عمبدعلاما
 .اربب ىو درجو اكاّما إب و رولر تبرر ميد ط سار ل قصرا
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 مريلا ىحم الأم مترك ى محم هس ب اكرر لير الا (شضعل د طم لعب بلا

 لاّشاىف اهيي ورايا ”طساول رمل | ىف ةروكذم اهنا ميول  ةطسارل ل قعل ا لص
 له ب سيار ب عب بت نم نال لافي ىيودرحدىسا ايذاك ا لاقل ن
 سين عجب يعمر ي لوب اكتر رك اما طنفلر ي اشك بايك لم يدرك ت راش
 17 اهرب دول ىلعوا| كلاي ايريد راف ضو كيادل ع راش لهي

 ردا تبذل | قرم دعي تدع اما طمل قده بوو قرسور ينال

 سيرا بس ىفاج ناز كف رتربر وكذب اما بجرل سان بكير كذ النار دم
 هنا ىنر نجس م وجن سا نايل نتاع ال اذ ىعجب سب ترص ينوب دق
 ايوهرما ًافلارعل ليبي( سريط ور كك اما رْفَأ له يسايكض ارتكا
 نولور لامرو رو در هيج رب يوهلم و لبث 0 مي قرسرر ى

 نادعل ذل لميس رربجرت ب ل يدنا اوك ا زر سررفف م يطت

 ل ىدئمقت سارت سى وب رلط رشي ونعم مفتر ونوس نور
 فرظن| نولوقيسف هب اودتهي ملدا يجب امثال ان تذاع
 بيل ال اني نولوقيبشف مل سا مير كر ىنمم نمفتم برجي
 نلس باس امأ سقت ب نذخما دعإ ابونعيو اول 1ضيئوعت قبطي
 ددلو بايام ل ال ضرك كسل و ادروا تيررفم ام | طاؤل حي

 سيك سبأ عم عامتجا مو او روا اها ا ايدركض ارتخا ريس | نكي

 صال نان دعلام او تعتاد سْآ ك -نايب نف سى اس حايفمرل
 اما ظفلرل اناا ة كسر سي عمة رع ضوعشرو | ضوع كئ اناع نيلضإلا
 و كبس ايوب نس بكل ئادا بوب لبكي طخ لصفر وا باضتقا لامع
 مح ايو او ضلوع تار اقم ناازبل وسي عمج اها ردا داو لبي
 رميوأوج لكل ييمؤتتل ادع ل امانا طيص اما طفل لاسر واهس ريد كت



 م ئ
 حاتفم يعلي كك وب ءاماردا واول ابو كتسانايرنب كلم اب ارت
 مالسسالا اقعد | وق سسكس و تانبب مالكم يك اراك هئاث  هيسلا

 كيا ني كن الها ترففور لافييصر مزه | عبر منزم سا غن حراش
 هيسور ىثكماطسالاناقكرعاوق لاسا |رسود ماكحاراو ع ارشلا لع سب
 ساسانر كس تبت قرف لب يسود روأ دي ربآرلا حرار لك ول

 طفل لابي اسالا ىبد ةدعات عمر عاوفلا اهل وبه يرسل ازبلل جس
 لحب حبان ب ار ايلي راس دس اكسنت نحمس وفل عارف
 سيففل ا ىندتلطص ارو هبسل# تيب |!نم لع ىقلا ميهاربا ةفريذا

 تاس المسا نيرا ت ايي لح ل قيل ريل
 اسكر ايل ىريمالس ارباع ئيدل ”ةحسل و باتل اوه ةيمالسالا دئاقعلا
 رباعي حرشلانمداقتسل نا بجيل اقعلا نال جاتنس
 هس مان عرسو ا لوز عررتسل نسر اهنتسوو لبس بج اور وا ىرو رم ليك

 اقرأ سب جاو ةنساو ب اذكلا نمو دافتس اه ئاقعازبل اكن بانك
 «ييةلسو بي انكو اسمع _رعارق اذهب ير داينيو سكس تنس تانك ك يك

 فرترف قعرتت رن او ضسو 5-3 0 تاب هراو صار سكري سا

 روا لات صاوررر السم ريم لس ارباقعن ام فكم بص نيكه بس

 ركتسو تأ الهر ايريس ل سر |لاسراو /ًلكل ا فصوىى 'إ
 تيران راقد اب وساسا قري ا تغرك لس تانك سا كمر

 كلبا ت انا كنج هر بلا لوم ودب اقع دل يسب تاي تاقبترد
 عرس تويتي سرب فرقد رس تاذنا اكد ادا هيس الل ع
 واديرهداملاعر|رداتد اررجوم بجارلا نوك#ي صب فرقوشسي نا
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 لوب تبان ناس ب دب ج ل سول الر مرمو م هلكل |! فسول افصتم
 هناا بد لما بص |زك اسك | السرب سب هرارث ا ا تسوس ال

 كي ساسا كت لسو بانك طاح ا /الكل لع ارذيإل يسفر قم .تابننا اك
 هراغنش/ سس ىور ولدا بايع كل لتس لقخ نصرك ل ياس كسلا ناي
 لركن ارد| نإ ةيرلا وس طلاغم ير فارم ريئطيشس م ابءارتةلجايكد

 نر ةليوب امد تعسر يقل ئاس ماذا نييك ان ال قع ن صلت
 مس قدروأ لول سرج يسكب د ريل | تلاع لاس ن ال اهكتييعب
 تابرطل سنا اإل نيب ونم مس و رزل لقخ اكن ارو ا لين مدرك
 لئاسلا لشوامتعا لباق الد ا لياريإ اممم كيد كسمولسا لبا
 اور شماس كى درو تو كي ىلع سلتك كن اراب ىد ور هلا
 وربارر تدمي اقع ن اان دك سر طر طلا غم ناطيس بو ل اتكدب
 تم رسب انامل _ىروزم كليك ن وسرت | ناو نانيبحا لبان وا

 2 وب سس ار عاوق ليس باع خس باله ظاول سارق لوب ةرخا
 ال ب دز سرمر يم الكر راهنت !لئاس |توبتلا ثييرم ةغسو بنك

 اهتسود رب اًقعير وا اوبس ال ارم اهتكيدع اوق ساسا تسرناوب سا الكل مع
 داير شنو حر اسي نيش ىفالل قع كير تان ا هس نج هور
 رس زر ان مس يل نس لاطرس لايريرعم ”رلل اد هب وريو نحل ارتاررا

 .تبس ىرورط لرش نابت ىبك أ نجر بسر لن القل ىف انا نأ
 (لاسا كس اسا كا (الس ال | ءاعع ملك ا مطع_وب هب بلطم اهون سا با
 ترش س هرقل سا ىئعل حدملا ىف قرت ةنيرقلا هذه فن ب
 إلا طع ؤس و فن اليم بريك يس ل عردم كك/الكلا عسل ءرقف هب

 ع تما هلع ريكا قع لع اش تبوك نفسر بانك هو الع سلك لع مايخاالأو



 لا
 .لإ ةرب طبت سب نارك بري حئسو باتل المراد ل[ حالاد
 ل اسا تننو ب اذكروا تيس اشو لكلا لع نر ءزنف م ل ةيناشلا نالخب

 نيل اشوك نسو بانك يناشورقفازلل يسري ل فاد برئ اقعلا ياس
 لياقتل لراس | ىمع ميري اتعلادع اوق نحل بسمو سود ب لاقي نإ نكمي

 ملك فس ريل بيصعت ل ئالر كم اًقكروا لرب ل صقل تلد سن ادار

 لنج ي دك بنج مزعل مط الدننسلا وظن ثحابم ريك ياض
 رساسا "ساس مليبازمل تيسرام يلين الدرب نيئناوقر وا طبل اوم
 ملعى ا تافصلاو درحوتلاملعوه . باوسلاب مار اد اير امخلا
 كفاضا ب/ل ابيت اهنصل اوريحرتتلار معاك بس رص كاز د هيف فرعي
 ورسم كور ندب كور دار بودى رغلى غل اكس ارو تيلوبب لامتساسروف
 ئعم اداري نإ نكميو هيبزربب دفعت افضدسس اروار يعزل اقرا
 س/ى بلي بقل كن ارا عب هيي إم فاضاىنعس نعي ىقللا
 اننامشاكس ري بجلد انزريدراو لاكي دمرت سر مي بس(: لكى قلن
 ريتوتلا هدب منسم | ميول اومب ماكر دا بقل كن ن ساروا م ليون ح وقل تفرد ا
 سولف رطل مالك ب تورط كى سا مسا ردا ممر ددسن ظلت اف صلااو
 كسرت رط ممالك دسك مسا و مار ىئدي مسولا ةيسنف كبد باج اك
 ثدارروخننا كمئرن سا /الكف صو لق لاعتدسا لبيب كاك الكل |سكس

 ىدر/ن رطل ماكر تريشاردا (الل اب[ نسرملا تسد تبرع سا
 فعن ال/اعوا روا كولش ئدي كوكشلا بهايط نعيم ا هيمو
 بعلو بس هراشا نطو هاف اسيآ تيري باس ااذل اكتم
 كسا ن لبو بيرس ىصايسو راسا كيل ني تراس صد الا
 . .كساترب ى رق كمبو تبش كشر كتر تول هيريرا قلم ورك
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 اج ميد ردا ايكن اضمن طك كشر( سا هبسر اوساربرشرع سن

 - ىدركت ذاضا ل رلطإ لطم نيس ا اهتم ماناكبضاج حربجرسردا كش زارت
 عرروريضابع يدر دارك راب بنان طردا وةك كنيفطلا ىد سنن كش
 ل اّقعلا فنصم بتل للا راش سس دلاوةلم امبغ سةر
 ةلاناو م طس يل تس كرريكل و تاذل| بجرم َيوردا ةّلم ةيفسلا
 ًايتعالاب نافلتخم نليلوج ماندد وت ىب كيا رت يي درالدا تس ىتب
 بن اهىىراببلا دوا ت عاطا كسا كت يقي" باب ومطس ةيلر شركت بك

 قس لت ينيك ا دوا ةعاطالا نعم سدىلا َنَدِل سين حا
 ناي تءاشمب اب لالا حرك ةلم . ل تيل هعدرت بسال كرولا
 سس وأ جت ةنج هع سادإر مالسلاراد ىف هيانزبلامتب ع يبضتانب 98 امجاا عب

 و تمي_قتمالس عب ملس نعي اهلها ةم السل ايكأب/ل وبك ال كار ادول
 دبانلا > 2 ار تايلبلاو تانآلاو مالالا نم اس حمم شيمب مذجلبا
 كك لاا اوعب 7 و قسالس ب عل سس كرب وراو فييلكت فرلثروا وزد ل

 كسك رلاغ رلغد اف ربط يلع السك بتات نج كيلا
 نطو الس ظفل تبش لس | تلا .سا 2 سكب راطخ اس كس ىءا ردا

 كررمصس اواو ررشا نعي مال سل نفل سل وبصوأ نول ود نارأ ا 711

 تال ورك مميت رس كروب سيب ى إل رمس| سيد ىخسمتراهسا هيب سب
 برب رييذلا رامسا الس نفل ب تع ىلا ىل هّنل | امس | نم مس مدلسلا
 بطافوتض دارس ملا تراك ل امك تن اضاىرادردا هيب ا

 سريكر ما سكيك فاضا ركل اوس بانر قاب عب سرّ ا ترب يب
 ترش دبوس ابوك يبن ريك ريو ككرلارار ايتيك ب نتن
 تاز هو صب ىندم الم(سائعل مسدلا ذه ىعم ابككرب
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 ترزلسا هي قرب لصق البيس رس وررا تلعب سقم
 للاعت ىراب ببن ئذ قاز ىلا قزم حلبا كارب ولحس
 < سؤرماوق انيس اك مكر ةياغردا تيانعاكا سا تيس مال كدب
 انررسردا انيس نيعبب طر وارلب/ى نجا ندا جشنكلا لاق ا خلاب واط

 اري ةيلرك/دزلملا الاانا انكم تي ناعالا نع ديان انك

 ان رم ريب ت باري روس رإب# هورأ تانى امركو سوا ض زدارعاإ صخحترج
 وب ىب م يرداصيس بانك ايل ه دارا اكض ماع | تل موز طمس سا عبس مذ ال
 قءاس لس جمذنكل ٠ هلام ىدر ربت كل اقنم صر يراك بسن
 تايب اكرسا دقه بمالك هلا لامدج شكد دا اوم نللا هز اتش

 منال تاي ابسيبرت شرك ردا اديب يطيب هراعتسا لافط كاب

 هيشملل هب هيشمملا حالم تايناو ةيلييخت هينتملل هب هبثملا
 عرج ا ير رم رمل اله | و بانطا لالخ لاو فاَنَط هز | "يشر
 بجهة نابباكسا اكرر ضر اضسضالا رطب لرب تنين

 او علا ”لأرروط ورب سبب تروس رس اول ارب ناس اب لدي روط جرم
 ركئرع ئجل حريتملا »دل املد ابد باح يبد ربكك لأ كلاور بارع ارت
 علب انس ده ءاني كىونعسو رعت يسسبيا الفل حرا عسر تم ندم وبلسم
 سس ترروص سوس عل ان يدرىراعب سارا لي تيار لمقر روتمول
 1 2-1 راب تيك رب ىئحي ا در لالقالاو ب انطالا
 امه قجلرم نوزو ارنبمررا يشك | عل مولع لرب عرف نزلو د
 (لورب رب لوختتس نزلو ب كروط لي ا بضل ادا امم امهيصلزوجير

 سوو ناوضل اك دبلاو هيت انى بك يرن ردم ىننغا
 2 جراش قطعلا اذه هبتكض علق حراشلا در ليكولا مهلو



 رس

 مينا ليل وط ساب عب ايكدر لن حانفملا صيت رشم ركن طل
 بيو ىو رينو ملحم لادذا لربك برين اشن اليك ل يكول مثلو ىنح
 وهب يلعن وطعم ير سا عرج لبإ تساردا بليك عم ءاشنا
 سكب عاطقنال اكن يناير ةرفروا م يبان تيس ميريل ب ىبح
 ليدي يجن فص فطع ينال سارا سليب حم فوط ب كل

 ىلا يبيك ض1 مز الزعم / ل عرص طعوس يسرفم هوو

 5/ةيلدن وبر تين ليل كوول ص ني تدون وأ ريدر | بسك يعبر
 - هيلعدرب كَل كم زال ىّرهكل اكسسا ارابخالا لع ماشنا فطعرت

 صر ارامل سس لشو اكسو بارع اكدر 2س جراشر ارب تروصل

 رعلا عر « راءاشلا لك مصب ءاشنا نعم نين مب_ربخ روم رجلا ى بح

 لم لل جسق املرشلا لكل يهووصقم برر خرو اهيل دنس
 انهن اير امححولا ال تشي افللاءاشنا ارو صقمرو | | ع ساور لك

 انوبدرا ٠ لاكش عير رس ن إي ره الف وهودمالا سفن ىف بك

 لتامه فطعامس ارمي ادب ءاشلا ىيتوصو لإ ترص سايس

 وأ سس رسله رواهيدت:يداشرلا ل يبس ىلا ىداهلا ةكلاد

 تانايابر هب باور ايا ارمي ار اشالا ىعبشنالا ئطع لاكش

 ول هبرطاغ كح سدو اشن ا جصبس يحرم جب ىدابن اريل اورج
 فطع اىداعل امثل اوله سا: ضارتك اري بس ءاشنلا قمر

 3 هس عرشلم انقل يبس ةهيشا نا تلوم ملمع دي

 ديلاول صم بس نايا ه يس ايلاكشا ارابخا) | لعءاشت لا نطع

 . تسبب زوطاع جس ريا رتخ | وار هيرو عمر ساعر لبى رابلا

 - سبر طاش لرق يحب انلسربب سئإ ىب لاوس اك طع از

 م



 يب سس ا سل

  ”"نامجرت ىلا نمت جوحا اهيتتدتو نين امل | كا

 0 اعد لم ىداعلار أو ىتكل أ اك هتبس مضرب امر لم اهتنذلب
 رمل ا زوج اضيلاو داسزلا يبس ىلإ فد ادهللا ا ون ركع
 يدل مي بجرت ىسوو ىلا طع مد ب ةصفل ا ىلع ةرمقلا فطع
 مرهقلاإعر قولا ضطعر واو بعقل | ىلع_ر مقل | فضلي 14 هب ارلسوب ىكرب

 فطلب نا لك ىللي قوس دي نجل هيساترب 77
 فرص لف فه طعس | لير فنا[ ض غل قوسمرج اولكر ادني تلال
 كسب مسا 7 نطو( نراه يسأناع اهيكرر كيسان ن سرر كنيضؤنا

 فلطعو بر كضعلروا الوبر يماشلا ضم هان يربط ايري اغنا للاي
 الوب: هددعتم لك ريانفو طم ل ذوطخ بلسان مولع سسوس اهيا ع
 لوب لصرطسمي كى ترياق سنن هدرهتس ل بكسي هيند نم ايف لامي
 ايسر ازأ يب نيو مذهل ص وس سرس ود فنطع هنو سكس دع
 مدح هبسد|/او#ب لاييروا يسانابايكر صقل !لعرصقلا فطيس ارق
 م ديقلاببتاوي ٌديز "عسكر جل اتم لىساةدئاثللا بعاص

 اكربب فطعى ب هتييا لاير ق الط ةلاووطعل | ان ًارلاخرِزتلو تاهرالا

 لاعارتلا لزلود له يسرب ان ب سانتا ارعما لل يكول متن ىعيست

 ًاضي | ءالضألا ضعل و 2 -ءالؤ سهزاب ناش تل

 قل مضن عمل تبايكدررولذ لضطع ساو فازاتفل همالع حراس

 تيبس را اعرب ىعل زوصب هن ةوح ناب نإ رب كوروكو اك رتلا ريس

 - وأ يلعن وطحم يرق عدو ايكردقم ءاهتدب سب ليكولا منن ن وطعم
 ' ةيرابخان وليف لب تررصس ارت ليكولا ايكولا مخ وه لوب دلك رابع
 سمع سناب ادله سي رابخا الم بيج ىف دلاك كرب امر يرابخا لمت ي أ
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 ميسا ليج بريك يي نك يوان” كل يكول ارت دقح ىف لوق سن ذو طع لج
 جااءابى# مروا يخي ن ركل يدان اذهل تساتايعربرّئاشلا هوومب شن اربخ وس
 يمر طع ل يكولا من روض سارت تايد ردكف طعس, ل يلو منو عاش
 هوالع اهب يبن ضارتعسا اك رداشرت ياسا اري ففطع ا/ل يللا متلو لكب ار
 سس هو سب مليك ماع جرد عمو حرم لاعث ارك كيلر ىثكل اكرم سا

 دايخامس صان ندرك اس ليوان ساردا ساهر ترف هن اسك دان“

 ظذلي قعد اك كى وربخ رب نرصوت ل يول ظن تح إف لوقمال اير
 لعا] اىلرس |رلركت ماعر املك ىقث ثري ارم يسلب ايم الو ليكو / معن صوف

 تزن راس لسكر ب لدا رس هر تبرز اراك ليكو نر ن لطالا

 ةر/ورايتانت د لضفلا ضملىعل ءاشن هلا فطعزوج اضياد ايوب
 باع لح ايغا لابج عيلاعر ابشالا قعراشت الا يطع امل رب
 رعب اكمال ىيست رص نوط اهل يكول |ممثث سيت ررص سا راسب ع اد نم
 كد اتريد كو ته بربس لبحر ب لك ج بس يري ليبرد ىندب
 اكل يكول امم ثيطعس سرت ري بارع لح كبس زن العرج يرق
 تبرم بارعا لع دج جل يسري كسلا ر يبو اً حح هو ميس ءاشن رج
 تشرب بشرح س لك نا ملئريك تارزول | عومي كام هد ىو

 فرط ىيرابشار وا انا ىل ولم اال. قرب سنت ازل اي زرصقم هو

 فطعا/ت رار طلح رن اجرب تاورفس ملكي رواق ولين تافذلا
 انو ع ضعل ىلع هضعل فطع الحا ار جانب ريو كي

 1, يك و زطم يبست رص فطع اكل يكول متنا كاب مرلعم سس سسلا بس
 ىج سلع اك ل رعت رك 3 2 تروى يرى نسى معمم ددا

 ورطم ماقنمم اقروا اً اح (ليء بس إرعا لحرب كى ه اهب يرق - كوبري



 ما

  اوبورفملالفطع ابرك دا اكو عت ف طعس ع بسررفس ليج ىجسؤ صرب
 يآ سك ليكولا وعلو هللا انيسح | ولاق لإ امن هل زق اعط هيلع ل ديو
 لوعفمروا وغم امل رل اقر كسي سباع لك جيسي شلش انسي
 برارعا لح تتسرب هير يكاد طع اوس سيب قنا لب ول متر وا عبس

 ” 3 اك2 !نمراولا هنو نال شور ف طي كارب للموت سم
 رجل وقم اكن يفلان امج سرهترت بس ف داك مت كيدي هدلع ىكح | نمل
 رثلا انبص كمر سرر اصطافل ارعيس كاس كمل امن |ىندطب_نينوطحت

 سا ذدلاعردا سدوم واو سمات ا لرسم مكوك اوس وتل يول رن 2

 مترو واو ليلول مهل و هنن !انيسح اولاق الهرب ذك يال روم
 بارغا لحر لل | انيصرت سس كوك تس عم عل سين[ لك وياكح
 ربل ترس ا < كنلسوب نيش ليلو بالون ربا تس + نع

 دبامكذ يلا ينوب ني ياك ترصرب ان نيكو او بجي ان
 مرارا انيص ن رمربب بت نقد لي اينلع دك ن ليكون نيسع
 |ولاق اياك ربة لت ياكح زن لام ل يللا منبر اب تنور سود
 سوكر وارسل ين ذي اك كاع فرص راو يروا ليكول ا معنو هل ا اندسح
 لوقم اما رلان' سياكحر جردرّتلا انبح_ كارب عجلالرتس | مير جن
 بارعا لح ف طخ ال لولا مترو اكو سي ]عا لحر او يبل وعقسر وا

 تارطتب ارب لذكر واد رك اكو عجل الدتسا | اكرر لصالد
 رئااانيحابكر وادب فطعل اب ظافلا كرك نوبت ا نس نيلاقوةنجلبا
 ارم مب يبأ لصاع بارع لحل يد ١ انيح ست ررص سا رتل بكا غلو

 ةياكيعرو ثصواو لاب رب يد بادجاكس ا اكربي ريب ماني الدتسا
 - ارب نوب تسرد لكل اب ئطعرأ يرو تيس يش س دع كسل
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 اك ربت باحر ل اانبح ابك نيل أك رك ير بعل ليوان كب
 رت سرك ليدانتري تاكا ليكولا| محن انلّقو هللا انيسحاولاق ليكرلا مث

 رك يعل ليوا ل.س اب يرن مسد اكو رايخال | ىلعء اشم ا فطعرصب
 بسن ن اذ الا ىلا رو ابر كل ويكه يسري تافنلا لب امج لص
 تبساسل واقل اريل سس نيل الاسر يم مى بك ل أورتسر كرو |

 ب اكحو او م اذهل 2 لير يب نسخس ئطكيسر جد ىضس دبى ملا ىب
  لوقلا دمي اماصتخ اذ » سلو .هبسمانروا علال تسا هناك
 فاست يروصرس | نص طع ارحب ليسا كسب لاتريد ب دلك
 وم يركع ف د ركس 1 لوب عش اددعإ ل لوف دي, س | بج عبس
 لكلب زاوحر جدي سريرك قت ع سكس وقل دعب امازارج < كاب
 . تبان ارب هسورطم لزم بج قو سا رويل بدانوب عقاد قبر |رعا
 قتيرابخا روا تّباشلا ىكربجت توسا هب ادري ترش
 تضر بدعلاب كل وق هاتي ارعا لحب يدد ا انتوبب سبأ تافتل | ضرط
 ملاع ةولاديز نر قنسح امك لرَس انس اوبس قلر طرا ىككايربت

 بيجر شن | عضو وكس ارو تسب لهضزج اان .هلييجاامو
 ارش ب هرخرم لع ماع هربا فوطع اسارروا بضل

 بروج اننا فطعرب ساروا هيب بارعا لكس جو ير يخاك
 هس س/ صن فاس ل وقلا رعب ان فطلب تمس رب مولعسوا يس
 ىو هيلع ديد وا اوشا ع الك عنابي عري تر لص إب
 روا عبس نع حر لب ليي كد اكتنوادالاي درر لذ ان اتي اما دقل اس

 اتيسح كرم لري تر ابعريزفت نوطعل | عبس ءارزب بي دقني ئطع
 كراعوإ يرن العرب كل | يطع سس تروص سارت ليك لا معن ضد هللا
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 دوارخم ء ادن د شن ا ظفار ا بس خقيريخ انبسح كه يساند ىلإ
 سب تروس ارت ىر ارّنرب هير تر جودي انيح طع اكليلولا مم

 . ارتب كارب تف اثربخبب دكا كيياب/ سس باء الد ج اعل ييرل م

 روما لو رذم ا فطعرت ترف ةدوانبصرد | كدر رطل ستعروتلال

 وجب اكد ابنا سم تب باب ب لاما نسح نامت بس عي لوا وب
 الاشبال بس صال اه ايكو ف اسكلبج ام ملاع هوب امي
 ءادتيل ارب لول دعلو "بينز اهانررو/ عروتمر اندم تمل يذل نع

 ص هليجا امرهور كلب رت كيرا انسب ررَقل سئ رطخ بردا

 2 ةيعرشلا ماكح هلا ناملع | : - اكساح رمي الل ف طع تتو

 طلي قلعت رقي اسس ل رطل جس هد كيا امد رعت دراريعرش (اكحا

 ريل اهعا تيا هرورك ا اب تبسم هام اب بورئتم(ب | ب بج او لعق را(

 (حاناو حل شل ران ا مب قلتو لع جت اما ني تنبأ يلم
 زو اسك اتقن قباعل ين ب0 يعش /اهح| م ىرسور سبل

 مسج رج فاس دن ادا دب انابع اب يو ارتد |رواررلصار ل/ كح كب بس

 عر ع ظفل كرو نإ تبيح اصلا ريصوتلا ماع مسسسا تساي "لري قلعت
 7 مب /. نوير اس ب كس كرك ابوك اعم نا تحس ةيوب ئلس

 فيرد رمئعل شلت ناعم ثكاعم مكعلل ١ اللبس ا | بسرإموتشم انركاك

 رك يرش دش رطوعي لسو اباه رش آى ارم ا نين عار ١ تست 1س

 كلاردا (.) بلئالبأى رع يعم ري رمبلس اي وب ربب اهيا هاوخ يب تك
 كتريلوا مق اد يشلا نأ كاردا ىنحل اهيعرق و ذلدا ةيشل ١ (وقد
 نيه را طصاي ىدن ىبر رب لود ناعذا قار طب كارد اديردا عقاب
 ةلرتونإ ازيلبا جبس ىبد هدية مكع قارقن سلا هك



 ليل 9

 - بووميم رس يقلاو ءاضتقالاب نسفلكل ا لاوفاي قلعتل ا ىلاعت

 -. عيسذقث لوص | حرارطماب نعم ب_. نص ارك, مير . ةععإبا - برن
 رجولي ى كيش ذر امك نحمس | انديه د ارم ريغ ريش الا اذهد
 ردا . هيسورجرم نيفلتم ا لاف ا طفل سس ا كبس اع لشي
 . جس سيال اغ واقع ارحب انبي حرام ل اغا قالطا اكلاغدا
 ارا ىبربب اظ حرر اب ني سعر ر ار# حسه بلق اعل او (هدلعا لوي

 . اوبن طريبيل ماحس اذا ملح مالك طربي تروس اا ذيب . ست ابابك
 ”يلص| عمو راقتعالاب قلعتي ام يعزم ا ماكك الا نم ىا (يينم ارب
 ترام. تيسانكسابع اير باوج اربد وس اهرب: يبن عتم دي داقتعار
 داقتعولا لعشلا ٌمَسناو جليد رلهراش ا نست رابغ سا ب | ىح

 راب عش ها رخ بساع رام حس لهن رع يسلب ميم سرعف را ئعي
 لن اشركو اهتمعا ميم زى دان يرحل رطل رب بليز ايوب
 لس لوصا لب يطصمئن حار ركن لعمل تحرس ملي نلل كامو
 راد فل ى علي يبا دا شنب تاب رجوردا كينج شرم
 برجوا راو ترومرسأ مالك ا رفعت لب ريد بوجو راس لت
 ركئال اه  اكلئايعر ببر صخخ ل يل هر مقل او برذلا طع تمل .ةنوخا و
 نكرب للام كت بدا سلي ةررا خ ان سربو نايب سس مهل 7

 فر عم ىرطانلا "راو ل اعترّي ا ةفرعم الميد بسجو ن ايبددتا ك
 سبور رجس نحل ئام ٌقابرت سيررا ثجاو يلا ١
 ىرسود ب ةينعرشلا دق كاردتساو ءاكرنينبل اش سب ١ مالكا مع
 باطل بس يارس لماع عبس يبن م لل اغترشلا باخر مبا تك عبس جر
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 ريتا يرم ميداس وح يونان وبيع خس لات يلا ىلا ةفاضاك
 لاش لاكتا 1! لمح نا هناوصنتا يتاعربوغلردا لررتسا تر ودار
 - «تبسهر سا نطىدتح امههجوت طاقة دهب سس لرد تس ارك عشيق شي

 ب طخ لاعت لا باطخ رعت رص نعي يل كرير كل لذا كيلا
 ظفلؤم باوك لكل اضردا ريكس ةذاضا سلا تيسللاهتد دنا ىلا ةفاضاك
 هيبشلا تاباطخم ا رب لصام للم عب ةروصسارأ كلي هرب باطخ
 تاياطخا نطل رع سينمات يسرد لرد يع شل اريقاتقو «رسا رت
 هيرعرشم ارءاي درجت ا كور يفصرر ! كابر زر بتعم "ريك اسكس

 تال اهتم شاى ا:ءفاضا نجلس دركريكاتلا ىلع ومر كس ا كبس يسرب قل ايتجصا
 قر يكأت و ساجر يلا كسا همام د ربب زوخام مويس اكين وم يعشج

 مكحاضلرعتلا لعجيوا لوب يسب هان بديت يرتب بولطم هرئان ب
 روشلاريقدس سبب ,سيش نر اوت ع لطم ىلاهترثلا ب الخ معي ىعرشملا
 مس نلطمر در مس ىىع عشا ار قلعت لب بارا منال لاردتس اك

 لوي ش تروي كش ها ريع شلاريق ست روصساازبلا ىف

 ىرئاقع عرش عي لوولا ىعشا اما دارم ا مي يسر طوخ نرتب
 ريجوتلا لع ةيناشلاو اح الاو عراشلا مم لوالاب قلعتملا ل علاد ترابغ
 0 /اهحالاب 4 هل ستر ا
 (اكح اذ إب ملح نلدتر وكرت و ب بلص اًباهي ار ارما ببنى يدلل وا ىعسوإم
 لام اهني لمصت ار نسي لو امم الط ارد هر اظجو ى
 يسرع نار صن ريا كرب ندعم نرحل (اهحرلاب ملع نلعب تنس اوت
 اًكاردا|ثاكنا جايك سر ريشال عب ناعم الرس | ةرسارر ا

 . مسخررا ىجلارر او للرلصترأر وصتن هلو ىقلدصتن ةيسشلل



 ا
 لأم نارتو عيرع ناسي شل جمل زي هبسسزتبسأ مولر وا كرم
 تقوس ارت يسلب اس رضنو عب لع (ار اك ب مرلعماررلع يلعن قيل اه
 هبوب للم زجر نيش كويك وو زرياب لكلا قلعت لب مالح الإ لع قلع
 0 كبلساورلب تعمم ع صر تبة بنوم ع تلم كوب لكلا
 رك بكور ببس اب ببسن لعن ين كحال لع قلعت تو سارتر
 ارب ببدص اس ار اكنروا هيمن احبتنا ف حميم س اف سرب ل ص اعلا
 لسا نس لصام فلك الي تاؤلعت يروا ارب ب بسل اي بيس ن لما وأ
 قيعم ملح ا نمر رمى نعي لا ناملعلا لحج 2 قفاشلاو ب اظ همتد اي
 لدار لع يدورومتتتو سادت: بشلا كل كارد اىتجل و قنا
 لرادد ناس هيءاشل اب قلحتملارماحل وردا ىلو الاب قدحتملا ملعل و
 تلقو سارت لوبد امر ئاسر تن كار ارم اي اكو للاسم ضو | مسمر ومع
 :يقبكب ةلعتملا تاكارو الاب لئاسلا لعن كرت دانس ماكحالإ لعن لعت
 .قلعتلا تاكارر الاب لئاملا قلسنر وا لدألا ىف با شما لوك لمعلا
 مع زبيقزا تاكاردا ردا لي ندد يبشر للاسر ليش او اقع الاب

 ب ليسا نلت يو قر و لطم دام هس ماعلا كبر لعلب مدعم قلعت رت ل
 سمر را نب ليغ بس اكسا ت كار دا روا تس بيسر بوبِل ا كرب
 كف لكنت يب قلعت نعم رو كرب نيش لاس اب نرصتر .|/ تحل تتو
 ملتي يلي بسزم ناقش اصر ىزار ملا نلمصتول ايي ذب
 نامصت ءزج نشل! كارد ا نحمل كعرو ا عير لكاو تارردقتلا نمسك
 تاقلرصتل ا قلعتمتر اقلرصت رد هس_ لع اي . ورجل ا لكل [نلعز
 تاق صتر عر ادع ب واقع لا تاي دصتلا وريدملا ةيعرشلا
 ترب تررصس ا زن فئرمصح مب قثعاروا د تاقلرست نإ



 وس

 معاردلاو كو بمحل ًاثلا نيم نب ىلا لم نلحتى نعي اربي ىقل بترمت

 دارس طئعي +! ةيعيرشلا نعم نيزي دقتلا قعو باويدلاب
 ء اكربب عرشلا نمد ام دام هتس يعش ظل وق نان اي ب لو ىنحم
 ريع اح اريمالكل اس ستيب وأ ديرو حرش | ىلع فقوتنت امال

 ووجد لخاكرب سيف نال عبي اخ قمر كل ئاجوب جراف س ظ

 سيبأ عل عافوني ار دم يعش بر رعوأ ةدصو ىساروا ى ات ى راب

 ردا ببر تعم لل اس ْن | نكيل سب نوتومدي ن | ةهلرش توب كك سب

 رصيرأ ترو لوربززخ اهعسستيلر سلب ىرو رض دلك كرم نانرطا لل اق

 هو ركل ةريش ثمكير اع رارؤس الن صوب ارب يول ا 8

 . .بر ايت ليرزن كلم يل | دل سس سب نين ول ان يوم
 ريفيل لعل انج سب هو /اهحا ضمجا شي لمحل | ةيضيلب قلحتي ام اهتم
 يوم شا نركى ديرب نعت نلطمر امس نشر لا جانب سلم

 / دب يقل ار تداوب نين قرا قاسكئتيرسود لئن ضل

 607 نبش هاوخرلك يح زوو تتدسا كنربل ثا ا

 كلوب اكو يرو ضوعلاب ضاع قلقون ةيفي كن ربو زبشلا|
 2 ةبجار مولصلا ا ديلج كب نط دي( رد لك هيفي

 ى بيفت سارح يسلم يفيكس دن ردا | برو ل ٌثردنم كاوبسلا

 مز ردهسيضتس اهو تبنلا كأردا اير بنو عينا
 رضاع اهوسسا هيسريبضقتنرطيا رجلك :رفيك ول سب طراعوكن يفرط

 ىز قامو سدس اقتعا | ريلعم لع لع نلغلروإ . كور, ضورعم ترطررا

 ناقل اكس ار ضرط ل/اعحا نا ىسراقلا ربك اكرم ”ياعلاب ةيانلا

 نري ليما ذيل. وام تارقطم هس رازنتعا نيلي عجز ليو ان" لب



 را ْ
 نانيإمل امن ]و قش [شب تروم ل يدابسا لسدسجرت هس يعيب
 قلطم سمر ي لاوس هب باج اكل اوس إو هلا ىف لمعلا سضني قلعتلا
 السا هدركه ي-لعأ اسس ةيطيكض ع سس لوا ماكحا رت بسر إم نات
 راف رلى دو ليك بلت ى تب تي اسكس لي ضن عررط سا تيس مورس
 ص هروكرن ريض سس سي. لم رو ةواصر س ةبجإو ةولصلا كج تس
 لطاهركن يق دوا د وب يشل ارد ايوب بش ىنعمو وطير كرت تبسط
 اههقلعت نال ايد بارجاكسا تيس مراع وكس اهيل مرج جولصلا وتب
 نم لم ضعت نلعل ا/اكحا نا رك, يرص الغ ةيفيكلا ثيح نمله اب
 مايل لتريك بس ةينورللا ثييح نمل تبسريبت باس سنك, ثييح
 تاس ارث و برشلا و برجولا ثييح نم فاس لكم لعن رمقف
 مياشؤعل ةيناثرا ماكحدلا ةماع قدعنو لي لمت ايفيك بي قلشم
 ريش اسسراتنْعا :نيكقلعت نا كك بر نكس يبل ماك انلا ك
 رت اهينيفيكق لدن ييضمل مرا تسزتاسسر اقطا سنت نلت يئن املك

 ةبديدا نأ. ليلت ترب ب نمل ءبجاو ىلا لا ”ذردم هي
 دالان لعن رارممس. بشلا دبر م نلت ىدي هيف رطب د انس لا قلعت
 :ةياطملو ا لم كوبكه يس جحيم واح الب لهل | ةيضيلبر لح ا ندمت موتو ب رينرطب
 ةراسلا سصاسب_رس م اكن يبان كنار انساروا نو نير ظل رلود ب
 برو ىنل نؤيكر وا عيسريضت فدا يسلمو ةولص سب انرج و
 لرارام بترد هب قلع مك اس نينطو اراثملا ثطورسدد

 هيض عرارصتل ا اكوببىنعم اكن لتر يموت يسلرسصتلا ىنعي م ذوب نيشلا
 وب ميك يطقل ب نردقلا رب نمر تر ركع اظ نلت ري
 ةبجأو ةولصلا هيج اير ب لصاعر يطق حس سا تيس قرب لم عب



 م
 ىلا نسيم ىت بان ةليل ةولص ئدل لع برج” عيلرأ بورتم لاوسلا

 ل كلم سارجب_ نيكل يا بدن دا تيس لي انك لاوس عرط
 عليان فلك ابي نلعأ اه قزلرست اس رب يطق رق سس تيا
 يبتاواروحو لثم تادقتعل اداقنعالاب د ارشاذ لرش ان نبل ع

 نبزق ينط ل كئرببح ارقشمراممعسر اع | عي ةتدح رت
 ردا كغ س تارقتسىكرضثروا لحرب ريفرطلد اعمل |قلفلروا

 نيررستلا نلمت لعل لاك ادق يسنرصت يعرج بشل لاردا نحبك
 تادقنت(زإه دعاو رو جرم ىلاعت بجارلا ميم . كرب حرص بطفل
 وترا دور يضل اب حرارصتلا قلعت وارييضرطإ دانس ا قلع ب ارأ
 لب هان تلبس | نينرطشروا ييريغق در «اهدعا سنا كس نوب عيش

 نزيك اعتادكركرج عي ةراشا هيند جف لكي قرت ارهنلا!
 . بلم عررضرم كف ف عل يبس راش سسسارت بليد دله
 بدق اه حيي نشب سس شير اوغ مر جا بس يبو نف عروفتم, وبك
 قذر امرا تاضر رعد ل مري م هررظو بيرلو ببوتو مئذا) :نمركوت

 ةيجاد ةرلصل | سبر بيت“ ربل معلا ىلع ل ومر ا تاج كتم لمس لس لب
 لهدا م (نركن ب نور وعسل سي رت ر وا برج دك ب ورتم كاوسا |

 ضر وعلا نع ثوبك وب ثوحبما + ضر وعسل مت ساي )4
 . كا ايايك وشرط تب (ةيكت وب لرمجر وطنا اركب انوع يؤم
 ع 2001 بزار قلل يمر ن دم ف امل
 ببس فو | لكم الرفث تيريما ' يضرم لمرور ات /اءمسسلل

 ةيبكسو| عن تترلا لل كبس ل يمت ل م عرووم ممل اسم سا ةولصلا برع
 ضن ارضن اوذعاد رعوهت الد كي بص قرس دد تس ضر وكس سا
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 ثاريملا اع ئالاع نيب ع زد سي قف وك ايي او ضئازذلا لعد
 رالاطقرب تجب سسىب نا نين يقحتت و ساردا تيم رلرت عروضوم اي

 2 4 الوالي هج _لغازر رم عيرنطوم ايل اسم تالا و كلوب

 بوعر ”يقيكى سا هب لح ةرلصلا رت “تقولا يبس بج ةرلصلاي
 عوتضرل ىف ينل | ع بسس ضر اوع لس ةردص مج لج بس ثدي سس
 0 سيث كس ضرع لجكررل | كيرا كئالام جبس اء قت ةيررنم
 ركب تي بلك ل مف دين روا بانتس عررابتل مخ ّقالطا المبكر يك نس
 بدن وضولا لكي اج ىليواناررنا سلس سار عبرت عرارجرخ
 - ىف, ثكحب تءراوغ كس للا هب . تبستررارج ل مغ رضوا ةينلا هين
 ىيزكعنرد سي رقف ًالداحركش اري ا لن ب نولي نا ينبني هنا و
 نيقمتمب نكرتلا مشت عررضوم اش ر| ريم او ضن فلا لعاب نعش

 . تيسقاب كري فلرعأ كاري | لع دل سا عسل تلا مشوا
 كرا يضرَت َةٌبرولا نب ةكرتلا ةمض ةيفيكن ع هين ثحيلع
 لقوا تيس ابك ث حبه نس ةةيفيكى ساردا تسلم جه نو
 ولبس ع مالك الخ ةلمج اب و .تيسريب#ت عروظم اكس نيفحخموا
 كيسا لئاس جرو ايك يت ىكل وقال ملا نع ميمغن ني فن
 . رّدلاو نة ركل مل ا ىلا عج ار ديرك يدان, س نا نيب ةكرطل قانم

 كر اقلعالاي ملهم يش امن ماكح ا ندع اكسب ع هر دي 4| ثطدلا
 نم اذه تلئايايك من سرم تستءافسل اور صرتلا طاعسسا سقاس
 ترابع يشل كيان اقع عرش نإ سحلب انزرب ولعم + ليد



 ئ اب
 فوت وطني للبر ايرث كلل ءابلا نودب ةيناثلاو كو#لوي

 طنؤل لوطع اها شل ازيفل تعي نحو فط اهب ىا هيسنيفل نيل اع
 كيرصلار يتلا لعروا تيس هراب اب غل لماع ا سماروا تسي ىدالا
 زيا طعري عبس حتت لاعاكس ارد ا كيسي عشا مام طع ام
 بد الا ل نوطحس يناثلا عسلي لبيوت ب مقشر وب جانو
 خل سيجوب تاس هراهاب ريتاذلاب ظفلركا تبر دقس راس درج لج
 .تبسزناع نالضإإ لوعبت اسكر اع ةراعافطع يوت هيريلوارتم

 فزاتفت مالع اس هييرك لش جضارتع ا ب فخاس هسا جيولتلا ق لاق
 وررجوتل |ملعرلا مثيل يداقدعا ماكحا اقلطمو سس رئاقنع ترش لاب

 اناس ريك يان س ا تتابع تولت كال اص هيسإيرمكت افصلا
 لاثم كئاروا يس يلصإ يواَتعا ماناكعنلا هير ظن يعم معك كب تاك
 اك نلوم كسي كئالاع ةيج ءاممجالا نوككاب/ مبيت
 نق ةلطدلا ىف ع هيبراتعدلا ىا ريت اثلا ماكحالاب نلعتنل لاب نعم
 شت سف ل وصا لئاس كمر ساركب اون تافصل در يعل لع
 لزلود ل سيب لبسي اكسا بام هكرتَشْم هل اسم ا ٠ نه نا باوجن او
 ثدحب تيس ن كيل يس لتسرب قفل رص ار وا الكل وص ىنج/ز يولع |
 باب نيلي ملهم ام/زطكلا لع عرض مري يسسلا كلا سس.
 تابتإ تير ف لوص ارد ارييتابثا اكرنني درر اقكعس سا كت يزيح
 رث هس ىلا كلا ثبت يي ب جرت هيليزل شب يعرب يك ماكحا
 طلمتر وا تس عم انال تبرر ولوصا نولود عرامج ا نب تريم
 ىرخا ثحاس هلن ١ىل شي هتحابمرهشا يربى كشعب
 كس تافصو تاز ثحابمس/الللا معا يصر اا لب ترابك يدل
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 صم ا 1تاون ثحابم اندم ريش ووش اذن | ثحابم هو نلي' و عكرو | هوازع

 كرزنهت زنحن اتاي ئدي لوقي نم دنعاما ارو تافص
 روا لإ تاز عررضوم امال رع لتأت سام جيران للا رق
 نط رجرملا عروضوم ملك ملغ ليو زن مسح لسماع تت ءافص
 ب ئروضوم اعرف سا تاتو دخت ازر دال تاز كيدز لعمار داس
 هما ساكت يي باب مواعملا مي عروظرم اكسال هب يراد ل رق نايل
 ضع عر |رماهرروما ني /الكل | رلع مل سا مب قلع تت ءابننا اكلي دماغ

 ترس انتاركن ارجو اب كمن وبس يمالكث حابس بنكي س حجر ثحايم
 ريع دنعامإو - هب لضاعرات انصو تاز ثعابم ادت سيل ساع
 /الكلا لع عرشك ثلا سس هدب سيينا لس عرش ميم ونسب
 د تافمرا ل مسجل هراشا سارصكو لو :تافصوإلا تاز

 تافصرإم هس سارتوبذريتم ةءاسكديت كو قلطم نسر
 يلعثرر | ربلس تراؤص والد ست افصل وأ تدبير ورتاز

 <: ويل اع ترش انتاركن | نكي هن عال سس شح املك إل
 كوسا ع ريتتاز ميرو ةفصرإم ىناركئر جى تل [مدحي مل اذلد
 دوج هّلدا نيج ريبلسا تافصلا ى !لاوحالاثحابم ثمدوتا
 ةمام الاو ةوشلاو نسولكتلاوقدخلا ثحابم ىا لآعذالا و ضرعإلو
 ىسلرر ىسكع وجسر اعنا ردا هت كحاب تك ع نرد ليت افصش حابس يرجي
 رو فرط يدرج ري فص عررجر اكل او لس _ م كسر روى ص

 ىعبل عابشال |ىنعب ةومردان ريس او يكب درو تافص عرعر ل اعنا

 اتاك ورب نطل عفلا فص ايم وإلا بسصنى نعمت ةمامارد ا اناني ىن
 تماما عي نازلع تب اهكر و ىلع ور ىلع رش حايم نا نا روبن نايل



 ممم

 ىبعم اك شمالك يك يس تايرقف تقيد هيت ليا -

 لعب دنعألا هب نلت ةياسل ع يضيلوأ بسب كبعاو ماءالا بفض
 فيدتملا مالا بصن هيس يتراكم يردن كيش نا ةعييشلا ةعيشلا

 تقع الامي كيران كسازت لاعترّتلا لع جار صوص تافصلاب

 بن يعلالاو ةباصصلا ددهعىفذلد . باوصلاب# /رّيلاو . تس عزرد كي
 ةباععلابمعردا مدري السان وع ندر لسان قرب تاي لير < را
 تز[ن يهبل اسرمعردا فرب تناضرت قرب نيش بج رس نيباتلاو
 نرد قف مب مس نيل كج طيطولا اما ابك سليب عك لهينراجابرت

 دم سارى نعي يولمه | م 5 ديمح ةبئاعو فرش هل نالولو تسل اررف
 ةروق ركع فرن ىف س | تارطتسوأ قرت هريمج دق اعد تنال

 نيد سيق ةراع ىلا ل عصر كسر ييعرشس ماها تلضنىج ب كيوتل

 رك ريس كح يورك ى بانك يردا هن ظلت لف شس يواشرا كس ٌْ

 ملبس لاكي ارح ملغ يرون: ورط يرق لرب هريج تر اهررو ا تدم

 ب ناز سارترك تن بإن يدم نايت كرت ماها شون تيارظتنلا
 ملباهغءافصل هلوق فنالصإال أو حل افرلا لعل . ىتن لص امكن يدير اشرا

 عل تاذوطعم سساررا مه لئاقخ ءافصل هيلع فطعام عم !ىيله

 كب تاس سمنينغتس عت ا« ماتا مدينكمتو ع اقولا ةلّمل و دموعلا برت
 ريك ث اك كد قم طاخ كص اضنخالا كير 6 | ىمعلب م امتهذلل هيلع مدح

 دارت تدمج اهرب ليددًازًوارصقو ةياثعل ب تروصسا

 لوا ركام اك اعرب للام اننباركرور ون ةروصساروا جلبت عرفتي سا
 ىسارت لب اير لوا مصرا تريك لعد عراف رعت نرطل تعا

 عافاك رز ليد يرعب برجس يلع وم قت در "لوا قرط



 رف
 كن اىجيل تي صاصتخا لرب مدق ب ئمدي صاصتغموزوا اكرام
 كش سا ءانفتسا بسك بدي هكر ول ميرو مدرك مك ئرازر روما انفشسم | برس

 لكباخت نين ببسي يك درك تاور هيانوب المريب بق هرواةفمملع
 ام ىلإ ظذلاب _ ربىفاضاصاصتخارت نب شكرك ارم روم اهو
 لسلك نيهلاتلا نمدنا عم هقفلا ندد قتيفحال مهودي
 لامير رفبطعوبلا ماا ريكدت سىعل انيك لواعسس نييعلا" عت لهيب جرم“
 هيجاساىواتفلا ةرايع هدب رحشل امك ب تىرب نيل ان”ىلوا قلرطب ىف امش
 ندع اربع مير سن ارا طييصتر كر ادقفلا ب انكس ملل معن لوبن ارث
 ب كارب ملعمرآ عناب نفح تون اهرففلا عد فلا طنا
 - قايزثبتكفييصتس نا دك ظتنلا بنت نأ ةناس دول

 لصف و از | /ابسا تفرع عت يعي مكحول ةؤرعم ديغيام اوس
 ماهي ب لاكت صاغ هقغلا تلقن ا اهيررضفلا معان اا جسيفماك
 ف كم يح رب :ةقرعمريف موجات سا ذل عبس مان اكماككسا ةذرعم د رخرظف

 ةيعرشلا ماكالاب ٌملعلا "روس جعل ابك فيبر
 7 محلات ساتر ضييفعرل ام اماردإ هيليصفتلا اهتلدا نغةيلمعلا

 نوفي ظود ن او "اهيلعام ماهل ام سفنلا ةنرعم يس لوفنم فرت

 تم يطم ل عبس اك (اىحا "رس وأ (اكعال العطف كساب ناعم بي تس

 دوخروا جبترببى يبل املاب عالصل قالطا «معدكاير باج ستات و
 اع لابيردا سيكا فيرعأ ل لالا ىنسس ب ملل مر وبشير لوكيل اسر شل
 لرب لا ام رام لإيبردا بسك فلر فال اسم سنف 7-0 م م
 لكالد را اكل ص اء توتا و كرك لاطم لكل انا سخسرج لإ
 ررصر مارون سن امر ل صاع لئالد ا /اككا ”رق ومس | أ كرب تيفتاو ىكرب



 0020 1 ا ا
 ديغترتىبيينيصطتل الد ذا ماكل ةؤرعم 2_هبديفمر رب لئاسر
 كس باو ساردا طك اجرب عقر لاكش اذا . عاكس كرب ماك

 دل ةييربخلا ةينلا ىنعتل او وإس لّوالا ىنحم اب ليب ماكس زغن سس اه
 اكرركذب ض اخري لوقت نا كيو ىلاعت هلا باطخ دلو ةينلاكاردا

 نم ا لا ماك

 هيزلع ةيجاو ةرلصلا كوبل صاح ةبجاو ةولسهلا لش ل ضزج ماهحا رعب
 ايت خغل اكد فر عسروارور مع ىفع ةيجج ]و ة'وكدل | لربرصاعس-ةةيجاو ةوكذلار وا

 يزهأ (اكحالام تريم جارلكلا ماكان ملع اوم م/:قفي ريع تروص سارت ان بلاوتم نه
 لاقلدقو برؤت لاك زل اك ةفر تعرضت ل ات رعصريفم ادب | ازرف نيل تدرس ل اودي

 نك مر نرد هيسديم مدرعل | بحب مهب ي بالسم يسشل ذأب ارجأيروكرني ضارتكا ب
 .  قكيس_ ماع قلعت يمايكح لا زيف م ىنعب ع كنج ص يس ئرابتت ايان دما ينلا
 اوني ريغ ماعلا قلعت يذيب ذر عمى برت ىي سس /دراح ردا عبس
 رراهنبسديفمس فاك كل وارابتع ادق كب درعل اب نلعلن يثيكه لي زعم
 ٠ زالين_م اىلاي قلعس رف عطرب فب جي سداقم تطفاف كسار ايثعا

 . هيسهوفلاب جرب تاررلعم فرح كيتو سارتو ب /واعم ابن لعل يسارك
 لعاب /اكتما يفرم تق لاو ب ايوب نقيس تارراعم قلعت اس ابج
 هب اءاياب يعصر اهنمز سود ردا هي ميفم لن جرد لييرت امو
 نم عن ورغصبس/:لاهكل بس او بردا هديفم كلامك غصب زرع
 هي ولت مات اسري الت يقي ب ار يزل سكاي رك, ل عفلا ىلا ةرقلا
 نم عر راف لحس | تفاس ل اك يي ا اسيا فب يدك ظ اك لياي هب ديفم
 جرة بس اهيسيفسو زب لل ايق لاو عرصالغ جس ان لعشل ىلا ةوقلا
 اديذم عر وقبول ارب ةنيب امير يغم عل سسريز ساإيركاتاكل عفلا ىلا ةوقلا نم
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 فرط ع باب باج ب ّبعملا لعجاما نسر ايتعالاب نكيل اور ىبدافمورتروا
 راضمتماو طايتسا لب دبل مو مهعريفي ام ىنمجل هور عم عب هراظا

 لول ع مى رطع ماكل ةذرعسديفمل ام | ذهل تيرس ارازهع فرع ينس لكم رن بس
 ناسك يدم الغ ايدك روكب ارا هس مدلكلا قاببسن يسار

 رعاوقلاريربت _ نيمعلا نيت ظ فل ريك بايرلراكماروا ابارععس ا ملك - .
 لب سب لدم ا تحبط عر ايش ا ريكس يس انت ركأي | عس سا باولالا بينت
 يار وااو ريت ءلسإ اكحاروا ليا طوب سدت اسس الحر ا ةفرعم عب دلع
 ةبرجالا لوا له دري نلل'' لك لد. هب قرجبيتتر وادق
 ماكحا ةفرحس نيو لل لئاس دل معس_ ملكا كري ىنعي لوا باج
 2و 0 بجر آر لئام دونيس 0 الا نع
 ياقمر طع يرى كن اجور ل سئ رار از ا /اكتا فرو تك كس | سنا

 كا تءام يت 0001 2
 رظتكروا ب انووبفف الط ارك رت م ان اج ابك يبن يظن سا كلام

 يل صاء الرازي لاوس يداي لاقي ام ةياغ تام ابكر يقنو <
 لب شن لم رك يسعرارج اديب سا مكب اد ليو عاج اود دبي متم ضرك
 جزل لئاس مر ادي هيصشسلب طاع كلغ رق” كر يؤ سود 0 اتوب
 ركأ اندر رس ضف هقفلا يبتلى لراديو !لف كوربدك

 رمد لقم سس تاو سا رت سين بتسك اليو رين هو سلو
 نب قيصوتلاو سو انني رئامج |!نربود ناز - يملي هذات 

 سري تروص قت دقن اوم ع نم اج ور نإ ىتحلا نديعاضيدلا
 لو صح ايهما اهمدن درمان لئاس تيس( ان قفل ب بي/ سدو كلت

 يح سور رد اك برفق هوس ناو كسر طعس تيس نكت كلل ش



 دقو ']

 اهل لاسمس لئالد نس تارامدلا نع ماكمسدلاب نيّقسيلا تسيب اقف
 نونو تبس ندب لسام لئأم لاب نطوك هنو ماس سمر ترا ط اينما
 رراوطقو وب يجاو اير مجرب ىستروإ تستر لميا جاو كيك سار”
 اك اراها سينما تل وسكون قريت رط ايس | لتإو ابرك ايزو يع
 « نإسلا ان هبساناورب يقل /اهحار طك ءانب كش ارا! ناهيسللاب
 لملا بج اوره دهتحل ١ نونطموه ماكو دميتجنا نونطم | ذه

 ك١ احطق لملا بجاووه دمتبحلا ن ونظم ىااذه نانبف اوطق
 نوني وهن اعطت ل ملإ بج ]ووه املك يياط_لس رقت ردا كائاس
 هدنع مولعم دهتجا نرتظمى ااذه نإ جلت ىلمت هدنع اًمولعم
 كسااناب/الكا نقر وم ظفرل ربع لف تيا ليش لص امرارلقم ل عر اعطت
 كيرت# قت ب طابتسالا للم سرلدإ تساهل اع تفرع ئيل
 كور يعم ور لس قف بج نسوي ل صا ووك للقم ميس قت خام

 وبات لوصتيس يس يسدد انؤبب ذب ل صاع اكىفخي يأ كر لتس رق
 .قلعتس و كراج ىاعتن دا نعى نعي ةنرعللاب ىاعنماهتلر نعد

 هبا ظركل ىعب تيذيتا لاري هك وب لمتاعسسس ردا |اكنما :ددرعم نوعي تي ةضرعمل |
 ةزومو طعوسرو او: ليلو مليكرسا هو تيري اور للمللا نك ضاع فرعي
 مايل اعل يلو هو يكل وجر مار وار ل سوسو ليد تيت سس ليلو
 لي] جلع استني تريقس ا ادب - كو ىلالرتسلا طر نيل سيد
 لاو اي | ]نوبل ياعرب حرر امس لك ل طص اخف رسلا امجايلل لوسر ردا

 روا ربركث ةلروا لالر شما ئلحت د وا سرك اب نيل سانت لص مدس

 للي .هيسلي/ى الدتلا لعهوانهلال لست تدور ت امدقم بي

 تلم ناث 7 عرراغ تى لص فن عل_سا ع ىابرب ردا ىروط
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 . كة يي لايخات الط ضحب ماك دل ضعبب ىداهيتجا ملع "ل وسرلل
 لنا كبيس بم اكس سر ابننا لبا /اكتحا ”رفرعس كوريل ا لصتلا لور
 كشط ضعي وا ىثث جري ىو ةلاوه نا وهلا نع قطنيام ناش
 اواي ني /اكحا تقرعم "جال ارنع ملسلاو ةالصلا يلع لوس يرزنا
 تاس سم اكحا ضع بج سيرسان رس راد ض | اب تضمن اوت تن
 ريق سارعي ايوب ى ال سارت ارى دارنا( أو ةلصلا يلع لوبي لع
 باجر صال قارختس دلل م اكح.الا فلرحت تلق -اكرعإ جداض تب

 الث ماكحا عض هارمروا عسا ذتسا حارب فرغت مثل سين ماكح الا كري
 ىل احلل ى لصد لوسر وذو ب ل التسمم نلرطب درع صاع( كح ا اتى نعي
 ول تسرك كب هس ربي لالدتسلا قلرطإ ى الحا حبب .ةفردصىل لوريل
 رب غزرا هد تلال هشساريق اذإإل ليهم ل تس كاكا ضن نص
 هس مرياط ١+ نوطحم هنا رهاظلا ةلددلا لاوحا ةيرعمو اكبراج

 فطءروطلرآ تبسي (اكحالا كس/احح لا زرع طع ايل اإل ارح لا فرم
 لاوتا ةفروم سو كوز ب ىئخم اكسبي يبلع تطاس كير سيب امزغفلا ع
 كرم دراد ناس صا دعا رمي تيسرففلا لوصا من السا تبييغم كلوا
 ةباووتر# از عديفس ل دس عيسرقف ل وصا (اناكملرالا لادا ةفرعسر رخل
 تار كرم ىراج داب تابارعىرد لذ كك كرك ليي لققزباس
 تب رلوصرم ابرج يد يفيلاب فطعاك لو الا لاوحا تفر تسركا يدي مزتلا
 كرررط لبارج مرد | اكرم راد لاكشا يري رت لج الاو ثطعرب سا
 مس أ . اكرر ام ئطع ال قرم فل ثنو سا كر بكب ]نشمي
 ةلدالا لاوحا ةفرعم اس كرب لل ثرابكل سور كي اج[ سمس
 يس عرم لاعستا الس الرجس ايوب رف ل وص مانا فرس وث' هدقفلا!لوضص ١



 سارا نب بنركس ايقرب ىساوك ماقتل ةفرعسو رش اكدوا هس ارو
 زب وآوب ف طع, ل وصوم رك ير بابجل اوس جوفي فرم ف طع ام
 0 0باوصلاب لا سلاو بارجشت كربلا
 ةررقللاررمن_نت الا بحاص فتقوم ا ف دعمه سلفلل قطنم اك

 رطنلارازاب - ارواب ىريخيزبحو كلا لديك مالكلا ملعرلا وى

 فا ركاط وكل فود نا ظيمالع حراش دا سيك نيج د ودركوبرييانم
 و دبر امى برت سض رب قلن شم معن لع كن يله يس ىداني جو
 لام حر وساق تس قا وس قطن | ىلع نرد يؤ سلف لأسم قطن ع يبع
 ىحأ لولود يرتب ايزلا يب الكل الع ةراتى تب مالكا علب ةيواقتنا
 اهم فس هفلل نطنلا اطر سيسرب ةرررن تروم ىنعيل ب لرش ع

 (مهالكلا ىلع جرت: تير كسر طس ل تن ىككر ب اك اوبب فرط ىسارف ب لأم
 لكلا كلا دد تاكش يد عراخ/ عرب صد ىبك/ الأم نبل ت
 فرتشمر حو وك يب قطنم ار طعروا ماعلا عر يكرت رو نييك ريبمت جر
 مسمالا| ذه هيلع قلطاف مكن ب يبش/ جوع سير هرالع عا
 النجم ولع و كابل سرب ةيركل شم بد ل نب [الللا فس حرش ٌةلْؤا فا
 تفنن ا نيس اكسو سس ريتبرز سوك تسفر وا ملكي بسب يعكر وا لع
 تذكر مب_ ىيبجار البي لكنا ىنعيافت بجرام لدا مالا
 امك قرنز كنان اركب تبل نر كلىساملعأو ريحت زا تسر لد كس
 روا هس ل صاع مسك دمار جبس لاول بج اولا نتاج ادالبإ
 مسا يري جب بي ام لذا ب كهل ادب_ سارا كت ادور 6 هلع 21

 راح .ايكايلدب قالطابب بوليس ردايببدركصتخ ةئاسكسفل ا
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 ىدرر يك لا ياسا الها سعأ لا نا ىنحر تجر مانزاينا دزني
 رب قالها يكبر موس يرسود ايناثايكايك الطا اذار مبا ملك سا نوي نعيل جس
 روا تبي ز انس( يعور طويلا انايلب ىوفانثق الها ب نايل كيسانع
 - لف رو ىر ردا ىًالدا تاس الها ليس وتكرر د ءابتشم
 ىمحل, نارا ف صيصختل |ههيوركدوا لوالاف لوالاديفاما خاضل

 هس راتغلروا راحت كيري لوب كك صر جد تركنا ملا مير لكس
 الفا ساركسا عبستتن الاب ام لّوارجل قا ظفلردا بسانزيال اع
 وبراكربردا علاض لوا فل ليبي ام لا ائيقي لوبد لظر ركل يمنا
 ردا ايل ايس ل ىلا سا كر بان لكلاب تاب سكني ام

 باول المارد هيسل فد سس معلا هس ل هاركل قااظفل بجي اس لارا
 صييصتاه جود وارلتبديرايكن الطا مالكلا عيسي ميسو توت
 وبإ راكب ردا علا جرعيبصك ورع ني هب صخ م حرراش لرتى حيل جاشملا ف

 لس ام لوا لوب ب جي ام لقا هنوك ىف ةكرشل هلذ| ّئسامب

 تسبس#/الكلا لوك اريك بس ريس جرش السل لع نوك
 تررزا]ه برأ يي, دل من ىبرم بهياس لا هدازئا بسب
 كسسود سرجو سا بج 1س يي ثررو طك سيسي يبا ىإ
 ىررريتلًارّرا ئاسكنالطا بجرت الفالذا قدر, تشل

 كاك ب منرفم با بلاعب سين رب لاش روز جيد د دق ياج
 مسا اك/ازكلا شيبس ا كا سا اهم ملعتي نا ببيام لقا لكلا لع
 كن كش لم ببيام لوا ءاس سر سدد رك كاك الها لدا
 نكي(: ين امال الكلام ع قلاب كسرت رئي انني

 دوا كيو رر/صيصنكو مؤهلا عما رتجاسدسوسارطاخو حر مامن ايقنا ظ
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 ب رينلا ةيمسل لامتحا امآ ايئايلدرب ولع هرسور قالطا رنا
 بم املّواربج ىق الط | ك/الكلا مسارب لكلا لع اكل ارء سس( سباب
 تلاع هر سور ريكو لمن عل اض ىتك هب صحوت اسي ارد 2
 انت معامترت لاقتحا هي نايل عت رن بيش يبجي ام لدأزجاسس/اطهلا مع
 رتور وأ ىسكو و العسر سا لكي رس رجو كببي ام لوا وك/ ىلع رودرا

 رك ءاس/لكل ل جر عيبضكرمسا كل ساق اكس اي ابأ مركل ار فديس
 توايز اينما دك تايكا يك الطاري مولع ف اب سرج وروا ىلرد ا كد

 . اصالم ضيا هوجولاٌعاس ىف مئاقخ امأ تسرب تراسل ل_ىتك

 ثرع ل ايثحا ريب ىعحيل اهم تكسو ب لير جورب قالطا ارح سا كبس ب !«در
 تيرزرملا د رشم باقى كلين هر جو قاب كلب نيش سيميامل ذا

 تك رثا كير | مدلكل | ىلع ٌردق تروي هنال تسررازن جورب ل

 كيل لبر لا ةردق ثول يرئأ مقلع ناي كات نلسوبلاقتحا
 رب [لع ير هس روررا ىسلوو الع لس سا نكي خت م قط اس

 ”ءانوكهب نصحت نيك ن كم مان ناين اوت انج انكسر مالنا نالها
 مالا مزال صرصور ترورطوير ارك دس ظفد رسب نموت ىندياق
 30 ]ور ملاحم وأ لباريس ر وكم طاقل | كمي لفعيب | كس هرجز كيسدر

 هج سشيبسك ام لداقجلر جو لأى ع اك ترررط لك عيب

 هس حوت ديك فلك الطا ىزن ان ف اس ازطا ديت ى لذ كاس
 رواتدييغم اك اقع ةفرعم معو ئتي رام نول ١م هلكوه اذه ايا يلرلذ ا
 ناله بلم قلادع ملكنا عرب عبس ني تايهفسلف دش اسكس
 رييمسلو يو و ساروا جست ابف فلاب طفش مالكلا ماع يراك زمام
 ل لؤددالاقف هب بنسانم رك نارك سن راسم رت مزعل لع



 هك تار” وو 16 يسرك ىديريمل "اصورب هني ارا لكل مل

 ًاهرؤيرمش ب رخنوركارا ثير» ةييسو ءيداج اكس ارق سا: واجن
 رو ب اندم ريش يي اب سبب شانتم اهنا عنب اد تس عضد
 هوا ز انريكي بو رتب اسكس اذ كس نكمل لكس نيرون عل سا
 رضكلاو نا دنا نيب ةطساولا ىا نيبزنملا نسب ةلزنملا اه يسانم
 طر قضم اعبر يسكت ب ايت خلا كابسرد يطل ناهي الريم
 ولك اح ا "لوك بركوب ث اكس هعتبس نيم رث توزن كنا قساف لي
 قس تايينملا ثرتد.تابجاولا تارتا قلو ةيس رز داداه

 تسانامبا دب( زن مس ا انطرم# اطت ايسر ا انركاد ا 6تايجار
 روقنفم د تى لاو تايم لزبونه بسابترو بكس اكتاي تمزج قس اق
 اوبو ثمر نم لسا تلم كل كم اردنا هب يعج ءارهذارق نر
 سين نم بيز كت سافل يصبس/ ناك ا بيسك بيد زن كتير ةكرر ا
 ضم فانه ورب سيرتي ذ اكول تير اروا تسال ارصت و وركب ارك
 رطساو كرز نتدسر كادت ايكل ايخ يب هذ تا طرطعل اورو شكل او نا ابيالا ني
 تنم رك ج سان - سرر لانا نيو رطس اور ]رم اسس_نيلرشنمل | نب
 بسالك كرت رارت/اقم ام(سس ار اثلاو نجا يع اني ماك

 كس ناساف كتربك رانل]و ةنحنا سيال اج ورة رركلايخ
 قحلا ئلسلا ضعل لاق رانن امنا نسال ت.راثلا قرل ترش
 رطساو شارك نارا قبيل لون للا كيرالا عنج | نمي رطساو ثلا
 بردا اوه ني زن لرق قنا دعم لا سيسر اع نب لصاو نصل رق اك
 ثواب ءارطس او يبوح كيو زنك تن ااس ا نكس تيمور ببس
 تاّئيبسر تا: .> لنج كرب ص اا ءوءساو تنس صررسأ هج



 م

 ريو رنج دج اكن لا عئسروا رج رتس كا ىبّ رز

 نيش لافطا تارعا لبا تيدرن ستي عت صجار وا تبريرات اد
 سو اءز كللسر ةرتنج كرب لو هى يرن ع جارد اكن رب
 نايئوعر دا وكر ى كارا ايتزرب ىهت زن ساي لس نجى جلخ مكرم
 تن ايسرر كة يعل |قصرتالوسرردا الل ايدعى سس تح
 لوس نسيقك رب نركل يجئ ار دا ةاروتلوبكح بالسر قوتي ي
 تبا ل ويل شاى رينا لوس كلما يآ يبن فوك يي رامز لسسأ
 سيمر وزر ملزم نإلز بر وزممللول سي تو ىف ايمرو ساو وتب

 ءاينا نكت يردن سنا للري يد ] ب زوم لي ا كبة
 الاكشا هج سكدر سي نكين يد اكل تن خيش لح يا
 دتنسحل | لات الوسر ثحبن ىتح دب نعم انلا هد. تيسيف كل وقري اك
 تير سرس نت يرطعب عب ب لاوس ل صاع تلق ا انعلزتعا
 مس بيس كيلا ًاط عرب ل صارو فاكذب تيم وم دن هريس
 عرسه ب باحر لف تملك تكل اززننع ارتي اوم بوك لادا لتعم
 هس ةورجاردا هيرصاي اي امعس لطم ذ دير زنك رع
 ك- ورص/ رجول وبرر صاير يعض اكديرق هس لن ام ورب بتزيد
 صرف عطروا ناريارلكب ار بر طساد نيد يكن لطم | نايا توزن
 نيلطسوا كايا لزتنعمروا اوميطس او نايمرد كربلا نر عر فك دي
 وستر طع عكس ايكو عرق لاتخاذ لين لئن كك طس او نايسرد كيك
 ّنف نمير دن سينا ريب كتم لردك ا: يمر ظن تسردرأى كل رق باك

 ور ب ركئ اذاص اكو ى ريب | ران اكنمار ب اضخم نكيل ىزتسسر مص اهي يع تاك حي
 كلب انح ن ىكل رق ار رح اذ ان لفل قس نحل



 01001 لا رح و اا 5 07 حلا
 مرن ايمو مخ فكررر ا ل اكبلامارج .اك نائل كك يسافاب

 |. كسوف اكيرب نجما ىلا حررت امال كيل دس كو طيبا ضخ يروا
 ,يادبلا بحاص نب توغل ىنلط اهيا هيرب تن كاك ابإ
 نيا رجر سس لوتس ا دعي اك هل اك ورميت شعرهم 2
 هرعت موسم وبا تصح باهي .داعل الدب اجال موت امال هلرت هس وسب لله

 . ات اوبر تصرخ .. وسو عيل لرسا نيت كت ابج عر ئارج
 ا رينص5ّ .٠ نم ذلوابج ل مرب ١ را امتحارل لاوس م" ,ادشم سب.

 .كة ده ايو بارت  ىبب بئادإ الو باج ال ايوا ءاوجرر قلعتم كس

 فرك انلاو تنجنا ني ليز هن روم تيكا اع يكب اع
 .ن تاساسران ب ور سي نع هاوخر يفض رت ببر يبث ىو رطساو

 كرب اقعراد كسر انررا بات اد كس ةننج بدت ب اقع رواء باوأ
 سا ب سس صبت ال تا

 بربح ت.ءاقضر باول ١ ىراد امد وك قمملوقن انثدل جب .ئانم

 ”اظو بارك كسيسرب ىتحم اكينور ب اهعراو نرا تاركرام تسال لابد

 لو ردنا كيرا صنم ورم كه يسرا دإ رسموا ير والخ ا«

 ةييرردتر ا مكسر ميلسوإو ةلها(ر باقعر باث يبن ارررطوب

 وأ رب لمو باع بارت "روم مأرب لخ اربح لس يس تدم 2200

 وج ب مدليكص انتا نا ثرص !:وب باقعرآذردا ءبارأ راد اكت ارك

 ري ليل يؤلكس ريغ نإ نعلم ريروا لوبي اب املي اررا: داو ليا

 ا ريتج نيكرشم لافطا م يسر فل ع لتعم و تروا هيسريقل
 ريس ليي لجل ب | درب مالغن عددا باوك لب سل ربل غار

 اريل رج اور تجلطار برزت نا كس ماهر رطب ىجريتص
 ظ .لانب اكسإ .ارهعوت برو عر وص مر بج لك يسانتررام لاك ع
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 54 اكرر بيم سبل ب هووأ انرر ديل م ادعم اًيرلتلغ طارروماش ني

  "مدنجلالخداف هلوقب دارملا اير باوبهيركل عاد لي تنجو
 ايار لغاررلوب نح اكميارث دل هيسب ام لرخر رار سا دلي
 باقفردا عاب كيدزن كرز رك تايسا هيلع لدبامك
 راو بازل نحتسب ليس انا اكس ار عبس اهنا ل بج او ىلع
 لس ضي كرب ةعاطا ردا كامي حيرت كسا كل سسأ سور لغار
 لوو تين م لغد | ساو بن هس انتو تب اذن ناترخسا اس | اء اس

 دارس سا ىنتي رانلا تلخد هيلعرسقر تى فرط ى سف طيس
 .  غلرمركق اههكمل او باقعلاب لونر اننربرانلا ف لغاررت لى رب ب
 كيبل نم نط ريتصر ضن لوغو را تبسايإ اعدل ار فللا ىلع 5-9

 حلصالا كاكف < ابرجرانل | لغاد ظاسسرايتغا ليي ارت ئدي
 ليمفلا م ةرصبلا ةل زعم بهاد ارد ذص توم ناشلل

 لد« تيس ىكابج ذل (يرعشسا كيسي ارجج ا ارسس | تس
 س نتةسبنعم ذ الاقي ىف اى بركان اعهتسايكرايتعا ملك
 اجى ركب لس تكس سس سس اب ا”اهج هيك ىب ارييب هحسارك اهرب لش
 ررس يس ال ب يبات ل صام قى ترررمو برر 2 رص

 تاكسا اكل ابنا نك ايكل طا رك بعرس كير هلل دعس لاو
 روإر يتسع هت اصر تمي انهت اظاف بس | ب ع سددرر ابرز كا

 ءافنرا فرع انرلركذ اع يطرد ا اهنن نكسر هس كس زنود ىعاع
 ربع صيس مب باكو رصب ل زعم سمي كسا لييفشل هين انع
 الرا ب بجاد ل اعلرّدلا هروب نسدلا ىف عقلا كابتن نحس
 رنتي لي نحابع كاف ملئرك اه مناك يركب لي ليد
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 تاركا هلت ه يلد سس نتي وج رابع يس بص ردا علا
 سدقسرو ا هزم لل اوت ثنا هس ستصبسلبوتروا رطس ب رث اه تنل
 مك شرّساركايكرابنطا هب يزس سس سا ذسئابج فايجلاف هج
 /انلا بيس ارز بسب جادرب ىل امتنا هد تسميعلا نى عفن ارش
 سدى قى ممر تبت سا بون اردا هييرذ اكردا ىلع كب
 ركل قعلا بودسم اب انك ». ىبايربصتسل كامي. عنأ | لبي تحس ص خت
 كسر رك اكريفصررا اًبريبر توممسلا سس تلاع قير يفض( اً
 علا رد |ملكيف لتتم كر صب مازلا بيري بزي سرر زتعم
 ريدا نلختم يس هس ب لايخس انا 14 رك يسر ابقعا اكديم
 بج اوري ىلاعت سداىعح تاجير ارض سخن بلو فلكس لرب ظن قلاع
 لص او لس اروا در دوم اكبر لل صاع لس باول تارك نس

 [رورؤصةر ام بجاو لني بيش كن اهيلار تريح تاب 8

 علو ب ارا فض انش اج لادن دن ار يجرا ولت كر يخ ص سايكس
 ردي انأيع ايو تترم كير كل صا بار كسا بس بح نات اهيل
 رؤشازلا مس طاح ليس سار ارك ابكر جاسر ايتفا شيب
 او امميلكاينرلاو نيرا ىف بص بيرن يم ارنل لو تعسروا سب
 اعترا عيل بتل او تماحل ىف حزنا ىنحمم لص نكي بى ترس ا ىلع
 از لاطم سس اونزاضتسر جب اكسيد م اع ماظن وار يبلزز ا لعلك
 روش ايوب اهلك وا سلا دا اينملا ىف عخان يب نصر بع يسب جاد
 ةئسلا لها|ومس 2 ىنتن مهيلعد ريالف كسل ابتعا قول السا
 ىينيعبت كس اروا يرعشسا حاولا تح ةرعاش لا مهر ةعامجب ام

 رواق رع - ناسا. نويرورش سس مان لس ةءارب ارنا لبا تانمح
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 ْ رثط ارحب او رخسلا لبا لب صخلا ء اررام رق المرا نين نقال 12

 رب ئامرررصنسولا ترتر ونروح رار طنب ردي رن ام تس مانع
 بزيت شايعلامضلرلات ردت بات امروصتصرلا و نييعبفتس
 ابعت كا ندمان تضع إذ زبك اجرا سكريت يرد

 لان صعل.نوإ سانتا محرر ذ جيلا ظل اما | تضحي ردح
 ة لكسر اهريغر نب ركتلا ةلاسمك سن الا نيل
 دئازدلا حرش ىف نايس امكدلقملاتاميا ةلكمر ناميالا ىف ءاشتسالا

 طقم اك حا لب | لاق لكس .يتايرب اف نبي ره اظيا قخا له !لاكلاقت
 سازأ لو ب انكا] ذب قر وللي ل أ م عمى تحل سب .باتللا ىفام عيبا
 نفعبض لوقا ضرع اهئار سلا لب ا رام ح قلبا نإتررس

 دامس _نلب ارو تنام كت اسوك ل تس نان ايس ا نول اقع
 هوراربمس_حكا لبا كل م تيروص سار وإ كسور سا طقوس اوس ام

 فارجو نسال باى نجر ل مالا عييجص ىف نوح لب ارج لسد تي نح
 لس البجع اير صربض و كير كرك كيتلا لين ةرومجسسا
 رمهصيصخن ابار طول لئا كرو وو رلعل عاب او زا لا

 ليث هيمدتعم لم السا لب تانعتوب ل كرج يدب مب د .تعءاركزلاب

 لرتاكتاردا ىاجباو نسال با لئاق ارك لص يصخوىنا كسا
 عقاولب ل اطملا مك ارهد هلوق ”تيرادتعا قكالروار اتا لات ىا

 لكؤلارعس ا :ءؤبيص لعد ايل ارسلك ول طل ا ليفلا ل مس وأ كيا ءادلا تفل لق

 تركزت سار بلص م ةقلاطم تاس ارركسسبتسك اديب ميلر
 املاح روتفم ول اليد ايفل ىععل ءارلا حتفل دذ املا .ىتكلئاقلاب يوساردا

 - قادقس كسلا كدب باك تيخحمو ب لوعخ كسا فيي



 ها

 ربل :قلاطسركع ناو ياس صك ؤ ا تينح ضرب لس وصى قل اطسا
 بيتلاهمؤفاك صوركم كيفعيب_.دفااست ارك دلت
 لول س سك. ع عقارللقلاطم ار جريش رعب ,لعفم
 جركا لحل عقاولا نلاط بس عتاد رار دا عقاولا مح لا قل اط نئساج ابك
 عتاو تاس سبلت ا ىئمعل زرت حر يموتو ببدل تح ظاك نس
 عت اوال قلاطم ماير, قصي سف ابق داصر ب قررصو بن نباطم
 لق وربح تسيح ب نسخ يجرب رلملل قل اطلب تاني جس
 لور ب قرص بازتوم ةةلاطم باس ارك ع قاد كت ينيج بإب لع
 نصب ووو رت عم عقاوللر فب 111111 2ث سيم راص
 امارلوق ياك راش ركوب هم هلي ال نكلر رع قلاطمىعئارل
 سمر وفسر ابتع اب قرف سي قرصر تحرص اترك تلالو قدضلا
 علا شم سراوتالاوتسا ى ردع ليل امتس ار ايتعاب كلب هس
 يعاب قرطو تل امتع | 6 ءارلا جفبر وا عب سو هتلبا ىكتروا < و

 راكمابلا ب ى لون روا قضي دق هلوقر هبات الدي ويغل :

 ايلتس تا كريدي ريبت ضال سا بس ايكايك شب اقارب اقحا
 قريد لعب ارب دعس سارت ببإ رايتس لوتىداق قالو
 قلق مرت اء(يل لامتحا ارابلا تفي قاس وو سمن ن ارب اهياس
 ظذل سب ع اولل لل اطملا اك | لح . ب مج“ يطل اكيئيومر | ركترتخ اسكس
 ةصاخب) اوما قف حاش دقن ءايلا تفل زل رم ءابل ارحب نص قااطملا
 ير لوز الطارق رص/ ع يس دكءراشا ع اع ظفل سارت
 تكلم كل اه اؤخاوتن دهن دايس هبا فني اىعب
 راقلع ا قس فكروا حت الل قلاطم ل رت اسكس ل وود نا نصرا نرص



 هن |

 . رقعمو الع كل رتل تس كل مصر ل و لوب فصلت عذب اولل قب اطم
 باج نمو حلا فرتمي تسريب عراسي نكي نربب كري تلاطم ظ

 نلاطدا محلا ردا اع كر ابتعا عت اوبن ايز ار قل اطماب جوسي عقاولا
 اذه ىف ًالداروطتمل از كوبل لئاعابكق تسسارتّ ابارك ايلا فم
 | رشم دعني نمر كرري تروس |. عقاولا و ءرابتعالا
 فرط لع ام تاذداب دا ًاذذارظن ليت روكا لسبب سا صالغ
 تتو سار تل ايارابتع اء ابلاغ نباطسا جر ركوب سند

 مالا قارنا نبا اك اعابكال ريدا كم عت ادن ترص ل عاذامةقباطس
 اوت يبل وعسر كك ا ظغلرردا هس عير لع اذ سيب ترايكس | عقول ظفلأ
 . كيس عررص لع اه: لي ترابه سايح اكو ظرح عتاد الَزا سلوصت سر ابتع
 ترتاكس اهي قحتندا تبان اذ دمج هب_ئتىلا ياام
 نحركنربكاور تب ان ىنحب/ن جيب يوكو ب سيبن نوق رميت حمر اشعا
 ركل عفا ىقت حوصوب توت يو با توب تبن ندم وذل ل كم
 اهقرفوح ًالايخر مذ ربل سم هرايتعا ساركريكاي واني رك ؤصركل عن
 ةيصنولاردما نحر حلا ردا ايكايلر لنا ىلإ فتن را فص سا اهني قام هد
 نالوا قا هصتاو كالّدا لرصحف روظشوص ام فصرل ىشلا
 لونؤيو [لعاذ بكار مادإا باب: ح نيم اه دكر جر ل عافم باب كبس
 يول د اجارلاذب لعاذ ركئ شى كريات رايعر وا ظافلا بسس انترب
 ترابكلاكرب كل وهفم لل اشرردا (ثمخص  بساتاج نب لغات ًالائاردا حرم
 لوعفلا الز ارروإ الحار صوو تساناجا لرد لس تيروص كل وعفسرت يلا ؤلاردا
 كلوا ظئاسس رح كل سا تيد لعاو تكوينا انضر لا جانب
 دلانب لعات سرك ظفلر ا عئاو لابجرم دارس تروصوورلانت ىدركد يبق



 مذ ش ٠

 نيب ةر اخ دبش تفل دا نيم ارد بأ ب جا تب دايكا يللي

 روضتاكم ايق ةنجاررائوغُم ىنعسسس ردا "ماني لإ ةيكردا
 رداهيزرعبدضم زل عطقرس 11 زر وصلرر / ايفل سي ١ را ريشا

 بارت ققمتركا يباب لور نقحن ميت دنبلا تقنين ايمرد كرما
 تي اكخلا نعل عطفا ب انفي بذا أ رو كور قداص لوقا
 رالف اق اور كى سا هيسوقحك لارج :نزسزل | :ةيروصتنلاوريططعللا

 س صراكفصوىاهيستب انردا نعحردا ري لي تيس نع ى كرا
 ترم ايلا تفل قباطسر بى تع صو عت ام ينسب ايبهعا ىابتتنم
 هلو اروطسملام او ملحن | عقاولا قباط كوت لول يجلس يدوم الالم
 زي نا انمار ' برم كيترس تررصب مكاوهن قاثلارابتعا ف

 حبر صرع : سس عقاولا ملح ١ نّاط لوب رريبل تتر سس رتبي

 غوص لقدميك جان قلاطم حل لص ند ترسج جرا
 . ةلاعرلا ايدررشس لبا ىند هيلع رهام ىلع ىلا نع نالا هتبس

 وقامت هدير جبس لشي تيه ووك يوك افخر عقاد هددت
 ةماندتاههصيخحم ككترصرجةيسفن# مارا كيري رابش اسس

 ربي تيس اس بتد وبي قش قواادهد امل رصوك ا قس بلك

 ارز نم ييكاب/ق رص رك اخر ايتعا حسا تشب _
 رتب وأمر يش وكت بسانمرءا كليب قرسلا او وك ا نرمي زم ئ

 1 حس 0 هب نسساروا لدا تيسانم ناسرلل ريك

 حاولا عل اطم هج لك لرتت لات 6 با عث اولا ةقل اطم هتنيفح

 ةفمو مي انوع تح ىنعل يضر لام انزب عق او ضار عاري سمأ هيا
 روا "اقحمكملا تاناع اربد يج هلو ةاطارم (ب 1



 م

 - دوا قرر دن تيةفص ىلعق او رقلاطس يب سي هاي عتارلا قاطم
 ريو ايس اذ تلو يبنى جي جاطارملاب لمس رع عوسم
 موصيفم نك و: ةبد بارجاوس يبن عبس انريلرعت ىلع
 تبعث اردد فصرت | رعو زق اطسر بحرا ل ب باور صاغ اتلرت

 ول قلاطم همس هايا ق ارل ا تقلاطم بم بفم لصاعربج ني
 ان دكا تيس ب لسماع امس تيس دنفساو ملص كج يسرك
 قلعت ا#ي فصو ىرطع يآ مق ادلا زق اطيب ثيكلكا
 نر نعمل باي بفصل (ضر ملف نسم رز يج سب فوصل
 عليي | تس الص كر يدك ج بكرم هنا آلا رم الغ نسكت يك ير
 تاليرب ةاطاوم اب لومي رجا لسر جين تشم شوراع ا
 لور تش رورص_لًرص يس سا اذهل هيسورفس مول سني

 كسا لس ازانفتام الع ماظن ىف حراشل' «داذاذك كس ةاطادملاب
 مل الو ركب تس ئصيلتل | عرش ميس اير بارجائرمتلاس ا نيرماشت

 رس اول عدلا نم ىتحم ا مهذ صيسل اب كلت ىكه يعضو هيلظفل
 ارب افلا تعبتي لعاؤلل عبر رررصس رك رول بساناوب اوضاع

 رف صرج كوب ةيمروفم يعبو ثور لودطملل ندع رك نسر اك ةفصرج لوب
 رتعاس سيئ يعملا صنم فرع ىس ا رق تيس طفلا ةغصوت ةل الد ب ىئحم
 داس ياسا هرمد ملا أبد بات مرر اشمعسس ارا سيم
 ريغ ريل وأي رنونللا نم ىنحملا مث نيل عبس ىنحس نفس ماا حررطاسا
 مركت و جي نعم ا زمر وقلت يجي ذلل | نرك جرام ارك يابس

 نال تكرر سين نشل وم ةفصيس .سا كسا تبت فص برادا
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 7 ب اناج ارك يبقون تشل رم سلس ساكس رغم هد زلال

 باص _مالع سرصيؤلتلا حراس ءدلضؤلا ضعيلو لاو طفلا

 ب اكرم لصاع لع لمص ليد هو هيل يرط الكسر ةيركدددب
 بويكى عل ارربطو عا انب ب الا للون زارع ى مسن كج
 اونو اس نغصرص#ر د | سيم غفل فص هل ال داك رساظسدا /راعمرأ ب

 مالا يرجانملا نول عل يس لغل ةفصوج كور ىبددوصقنس ناك
 نمجغل ثييكافغللا نوع لاو لرتغللا نم نعل |رتروا ىعم ا نم
 وصرح نحن رو ررسقم ا سسا سيلعب راظرد ا عزتاو الي ىنسلا

 2 هبام له ريا تب وهوه ىلا ىلا .بامدلوت را ظنا
 فلس اوتيل تلا نرطإ حب ال يريم زلو درا تس يبس أب 1
 لرب أ ىبي دو ّئشلا ببب مرر لا راجي [ريشم اك
 ا اصرم يلع. : ملغ ٍقلرعت رن قر ريص امرت (رب يك رص ام حسا ب

 زاب ءىش "ىتببب وير اايا (وب لعاز كول ىف اب
 هادعام عب رعز اصر كرب ناشا ناش الش تس الوت هادعام عج نع
 زيوس تايررعم ريك لوب قئاسكاي ا ىكاروا ببس لع اذ
 رايغالا نعش اتصرت لي تيرررصوتتمورعم ناش كلدسس ا نر, نيب
 نانا تروصل نانا ىبببس كراجيا قكصومل امن ارث السرب يبن
 ريلعاذرت جاوب اون لع اف يوم اك عبس ادا اكو, ايغال ا نك ام
 انايعابك ريب عش ةبيعامركل ع خرلكا ام ل[ داص بع ام فير
 بريد باوجاكمر | هت لوقف انال فوز تريزا |(لوتو نع عفان نررتتوأ
 لعاف و يرعا يل دي ةبكرك فوم وشلا هبام لعاف رك ب .بابجبلصاع
 لص رك ا لل نس كيد ايوب در جرس ىنس [ببب هربت بابآ
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 ةطاس كل بابل عجب :ديعام كربيد تبسم تن |اىزر يتلا ببس

 هيلو كيب [مزال انو غلا ني لعل لخيب قب سيرة يع ام

 ريث اندرات اطعم اوطيس ل مج ب لطاب ارجع ف منال ريس از
 خالو ساب هرتو وسر داو بري ةيصام تانلاب لعام
 سيق | نيالا عاشر. سةركتبىيزت وغم اك سبل بج
 زكر نال سب تضم ديت عركل اكن سس تدين بتر م وك يدع ام سني عي
 7 كل امك اد فلز لعجررا اراك اكل عا ال ىك لد مرر

 لعاس كيدز سن يفي قل اعرمإ . لي تظ_اءرري ندع امل اي درترلا طير رق
 شع اكن الركود ةءاس سيح امك تس ينص اكلع ارو

 دوا مس سفن زامل عب ىفومب بص ام ب 202 ّىنلا ضنراى تلا
 يلع هدب لعا امل رت اك امان ب جيوب ل كاع ىس فرص
 رك ايكو راو لاكش | ينان هس للاسر كلك ناك 121 ين اقداص

 - تا اي وتس مسمر سا كبل رع "ار تكالا وريد بيس رج مووحيمر تلا
 باو هني يلقن دعب تن هيلع ارت ىيروا توم لا هبام
 معلا[ نعم لكي سا سيث رجوملا فب لا غفل لابي كابو ىيلت مدع
 ىسارل وو لوبل جس طتقاس ضنك مي اذبلل بس هدع ربي عاد تا

 نيس تشل ارك( رينرربشرا اوبر وتوم | حبب ئىَس | بجهس لإ ترو

 جددا هبا نبل كر كيرا لاوسىبابشرت بس رجول
 قاردا ب .ل بيبى ع( روحو ا. موق هب راهم“ :رحوم

 < م اكيجل ىلع نب ننس را م
 داعب اركل وبث لو رد رو ارب وتوم روم لا بيس سيم |(

 ريس يزسورج_لع نيج يورو رجول ابيبالسسم



 > ه9
 ىري درت رتوم ببسل لد كرم اسيلاهبس ب [ىهتم ابتعب_ كة ديعام
 روتر, انا ببس كير جدع ا ري التم تزرع اهدي اربد
 بيسر ليابال ولا سود وا تسل ان ب ارسلي جددا اوم
 للم اف رك نس هعيس زبي ام يب ادب ناش اذ جرم ىري رز ناش ارم
 برم وفوو اورو اظ سير يبرتنأ سا خيشنلل نير يمضل ا نارههظي هيرو
 - نابع لوصومللامه دح| لمجدترو لب عبادك تلا ترب
 ام طظفلصسس لوصرم تست ايايكل وضورملا ىلا عجباروك يأ تلين نيريمشود
 لوم | اسيل كرب يويحصصيس ف انزين ترصد ادعس نبيل ارا دوا

 نضر را قطار: ناوبح يع ايل نان الس ايوب ىبر بسيس
 اانا قل!« اهبضالادجرتي لن روان نرصد رتل اهنا بيس تيس ايلا
 ضقت ركل اعني لعانىبردزتى شل رعفم ببس سجد يقرا
 ضيا ايا كءاش دي كحاضلا :!ىضرحلاب ح بهل رعتلا رهاظ
 قد وصرم امري فلا رعارت سيان اج نب كءاض ناش !يبي
 رباظ بسىقاباق راصر يب ىنمرع ةيبص ان زر تتح فرع جار نط
 فيلرتت الشرك ب سا رج سيئ ضقتنم انتو ابك فتن اردت
 ناجرتم (ىهم مو بيس ل صيسرما اناني بعام ل سي
 لما بدن عر احبت رط ار ما( سا لي سرر م ىبو يدا ديس
 برعتإلاا عام د ةسرب كماض نان اكئربك ن /نيببقداص مري
 وهو لْعِحَو هيك ادءاض نيت سلبا م مرج هس
 مس هيبارترراف دب ارا لالش مهيفملا قداح هلا ىعمن
 14 افراح ا راسهسسوص رص لع بس مب باجر ضالط ايدك ار ف ىتنح
 قدس ريفا مدس ات | هيسنلعتس هراجإب ى كدا كبس
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 ا ا سليم ا ايا ُيشلا ةيهام لاك ب ْ

 انك كرب ةيكرر تارت اساعد تجسد ميغ اىرجتم ئاس

 ل دان راق ع ككل عطا رراشلا ن إلغ 5

 بملف رات اج صبسةاطاوم اب لحارس يعم لطص |روا هيسقرصلا
 حيبصلا| مجول | روهلت عم بلّرري الخ ليجوك ورغم نري (ئتملا نيب
 اسااانوج ب ىدارسمخ | ناكبوه ىلا هيام. فيارعتلا ف ليقولو

 رام ع ببرج بتءاهربدع ئتىرر ئةو ربا

 هب مخ لا نيس اورو ل ارينلذ نلين قرير يبعت يدا ك-(ب
 ارتي اسرع س ١ هنكل آب 62: د ني (ءناسن دلا وصل نكمب امم
 ,تولاباير ب زمكلاب ها ( هاون ران نلطم وصل مب_روشتم (زركع ف ورك اكشا
 صولا يروصت لك اصول طا سي اوكبوتب تاينناذ كبس 1م الر
 تايتازل بال كيانه قعاسكلتءايشطرجرل ارصق سي نك قاذلا كدب
 دمدكاب ركب ويكيكوب خفر لاك خازت اكايل الابر وصتو ميسر ومعت بر
 تلو دن نزكك دن هجولا هروسلا ى د كمهرسم نكن الا كوي
 درب مجترلابررصتر لهعيسمراشا ترطلرجد ىلاكش اددالد هي اشيا َقاذلا
 ول ضاد لاوفيع ىفاذ ني ترروص ل يي ولم قلط رست آمن كك اذا
 نلاالاررصتٍن كمارن سي قاذلا ا دنم دافتسيه ل1 كا
 تس عرفت س | قكضراوعلا نم د: |: تيس تتم عزفت هلو رب
 . قانلاو بنت ىيسروصن كور كس بتعيس هد ىنضرع كيلر رماغتم
 دريك مي سيزر نكت ئعر ولعت نوري كلب ع س هو ار ىعل هنالك

 دي فيلرن قى ّن ازرت نصخ- الا ىعملاب ةنيبلا مزاوللا هيدع

 انو د راو لاكش | تاس صخ* الا فعملاب نيب مزا



 2آظآظآظزآزذز]ز ]| ]ز]ز]ز] ]| و ]1 1..1..::
 نيرقت ب كقاذ نايل نب_ مس لن تايضرع ل كيب مز الر كت الاعب
 اسست بك ل صخر ا ىنصملاب نب مزال الكوبي 1 قداصري سا

 نبي ”زالاروصتر يذبل موز روصم :١1 *[قداص ياسا بارآوكم زال
 ريب مزال ك درب روت اكن ديع امرت سي نكمل ان كس صخر نعمل
 قراسؤاز فلرتلوت سب_ىنطرعلو جيري مزال ار كرت اوبب ندمان صنت
 ”ويارج قرب عانى نع عررا ىترش عزام يلرت ىن ا زرتئكا
 ملص افتسا مس رسم له يسب بارت العب ةدافتس دل | يلسُت دعب
 ضربا نصب اداب ايكيا نطرع طلي ركل ل يبن
 منال يسد ةدهرتر ياف ةدمصاملا عرع ةربانم لسا دايك
 اني فيرعتنا رطب كلير, نالفرب يس قاز رع لين
 ميهشإب عب بيرت سلكي زر هرافتس | هكا ليل صاع بس بار
 وجرل يدى رو طري يعل ميسي تلا نار طب هدافنتسا رييرك يكل يأ
 فوم وبك دع نب بلر كاز لوب انياريي يسب درب هدافتتسا
 مس إبر وب هراهتسارج يرراربإب تروم ى واس هزرك< عبط كلل
 يهد يب هروصت نكي امير بلاشر ذر ثطردا ل ازوجيدب ماد لع
 ررطرختت نمي صراوحلا نمله يع يسري ىواس ندم اكىطر عى عل
 روصتل مزلتسل | | يس نب انضر او قلب رصبسل وري سم

 فلوتلا نارطبلو راه حيزركارله يس دج ل صام اجي ب اوج]سيتري مثلا
 ندرب ست يقبل سا لاذ عيسي تامورهترت دبا ييررريدش
 هوي هنردب هنكلاب دل اروصت نكمل ى ارو علمنا تر وصل

 تازلإ.و اردت رحل نركب ن اب راطخالا قرطب ناو اوس هوب | هم
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 هاون مهكلاب ئّشلاروصت ىعل اعبن لي تاذلايردصخ :٠ الرا

 رم لمئات ىف الا كدر نت حرشل ارو ضولاب يورو ت !نلابو دسقلاب

 ىنامهذ ل سا هيسماناتسايناز_روضن ددلل اب تس روتر ويك
 ساكك مزار نالخ نكسب بزر يقل لس تسايت اذا سرق سصررألاب
 روصُل ا موز بج يور تو سس سر وسن ءودليررصل ا“
 مذالروصت ورب موزي وصتوت وب تاذلاب هرصققن إب ىساربراطخالاب
 وز عتاب لعرعل اما روصت اكرم وزلم توست عيل ارب نوجا ف
 كر 0 ككمز الوقث رو تلئلسوب كرمز الر وصن لوري سوو سلا

 فهل امائلاب كيتمذال مم ذالك راكم زال يلا تسدعاو مئيزط
 مدا ليداعر بل صاع سد نييذ اههامتب مزاول ل فييدإي كله الجنين
 كتبا تينلارّيسا لي اطمغاوع هيلع ضن ام ىلع هتيسلاحم دي
 . اًضلاد السور سبت كوت ازروصت ذل لس فازوا تيدر جوم سن
 سم ارز كم يرصالغ تشب اوجب اكر وكذب لاوسرب م للا روصت نامز
 روما وأ زر نبي اير ىكك درب كساد ازروصتالرو ةمارول

 مب ركب و يدر ص ابز سا قاذروعترو وب لي ناين كين ركلاب دوس
 لاهقنا ذبل هيمان اككتنايتاذ روبن ندجل يكلم ئغنلاروهقت كن وبك هيب
 نادذ هيلا ر ّوصت اكس ا كب مز الروصتن الذب السرب يبت ت تو ىك
 روعته يس عل انزمزازروصت ريك سريع اع امن لس مموزل ريت جس ني
 ند سما م وزلروصت لاعر مزق او غربتروصتذ امعب عل ارنروصتوت موز
 ددقن ااذهر بر اكن از ص زا/روصتر دعم ن ارز بيا سس عوبتم
 ركن ابز اكمزالرّوصت /كاهفن الا نمر زقل ا ازب ينعي ماقملا ذه ىف انسيفكي

 (هلزنف جاكم نال قانلان يي قرفردقانتا سئ اكم وزطروصنن ارز بل
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 امم لرتاكعراش !!صاذلا اكمال |!تاكمال ايديراتااشنا ليتم

 ريتك رما نج تدل ضراوعلا نم هناق هتردي ناستالاروست نلمي

 ىس(ل ءاضو بت سيل تبكى فيو ضرعركس ا سنك ناش اروصأ
 .تسرام صان نانا كح هتود دي ناسلالاروصت نلمس اممرأ سلرت

 مرعب اعزاردادرتو يتايزا ع ريش ايف | نع قرر زم_ردطس سس

 ملا ار هئرت مدع يام طردا <تبوب ىرورطر وتو بن ايىكساغ بلد

 جر يكس يلطاب مزال يركن الاعرج زا ة فاس سى تعرع دلل ابر وصقل عبس
 سفن اكس |سجل مدزل صو كسر ستر يقم ا ضورعم دققت راو

 ىرورنجوك ى نعولا نورب رنكلاب ناشال ار وصت جربو ب ماكل صاع ارب دارم
 من نوقسيا تبسي قدم اه و دبال ليت ىرورطو عك ثنا ورب الاد ا نيإا

 د ين ىررط لزلدد يتعدل ايررا ىشدلا نري وصل العن اشنا زنك اكو
 . دركلاب روصتر أر كئربك ضب داب فاس ونهو نراك روصت كهل: [مذال
 تدب يسار بجاد ىثعوعلا كور نركل اب رلأقت ىررر صرت اربد عيش تلا
 فابن امس ارت اوس بجاررراىرررط طول انكر ري بج ادب ىردرص

 را هيسطفت تدكئالاو اكس اي رارقز اع ىتيردلاب ى ١ هب ىاهترديدلىش

 راعي انضر 3 )لا قف لص امىصخ ماىنإ ناك الاديرات آه ل ايروا
 ىشس ار ودل يدل تي لصام وتجلب لاذ برك أرباع ناكم ادام تنل اكما
 . ىلا[ د اصر اذ فلرعت صرع أت سماع ناعم اب نم قازل | كدر

 بين ؤهل كس قدبرعاو ناين ع تر ور يلسررنا كاد ناكما
 بيو نع ةرورثابلس ىتعيل مان اهم اركأ تدرتو نايت رهاي تس مدد
 ىروطرفماي ب ىر ور وجو بن اج هاونوبب شن ىرددرص مدع اكلسا قيمر بي معلا
 . تيس اًسرك ؤلوو صاخ ناد امجاد سس تروبع لسا ماع نام ير



 ا يي
 ماه اكم ا سا تيسانتببمشعلا ىرورط هدركريإ اكسر سيل ارك لص ربل

 7 تس لاراب جار رج يسألاب امك عبتم ل ىتعمر راروجولا يار يقمر

 نر وزنع جيو اكس | يلو ر صر بئاهزا ترد بلس قعم ماى ناسا
 عركم وا عزتم ماى ناك ا هيب رت ىر ورع يك اي رم ىرررط هاون مدعو
 ردا مولا بنايكدد يقم ماع (ناكما هيب! عاشو كل واود سام
 كن ربل اوس ليم لن اشكي سجعاو نبل تيس ايفا ككل مل عب
 لو _تربكس ب لانسر كق از كل اكمارت هباء رتولا ىررزطود
 قنعول/ لوري ركلاب لاذ الار وصل مرب/ ق 1ند اصر ىنعرع بيج

 نرابكر ىفاز حرم | تس ان الملا ع نكمي بص ارررا تيبجار
 رهددا ةسعنتم قازلا نوري ردا لاش لاررصت بربك يس 1

 تلم [قراصري قاز ٍيلرعتى لنص عدت انتو اع نم تتم
 هياوجد لوبد عام ىلاذ قلرعآر دا قره ركل رغد لا ران ىضرع
 دايتغاب بي بارجر ياكل اوسلصا ف مز زرملا مثمر لدالا_رابتخا
 داعصا نام ا لي درب بنكي ناشالاروصتن كمي ام لردزا نرشلا

 تايم زال يآ يدلاب دركرمز الم عن ست روصساردا كس
 ناعم | ركئربكا ]نين شي دز ب كرب زئاي ىنضول اب تركك رعت رس
 ردا ى ولا نررب ناش الا رك رست اكرب لول ست ررص صاف
 ب 6 رقم مهن د ديال نمير أ نيم رز فل زنور يطول |ررال

 هر يشن هي مؤم اههنيد ديال ئالاع ىنعدل بيل يعي سب ايش
 جويس زال ردا هيسدتاي مولا عم ناشالا :نكروصت قيل همم
 سب عج رت لعرب نراقم رقءاس لس نع ريشا نان ال ا ةركر وغفل
 نكيل هنيبلا مز اردلاروصت ع ب لوب نراقمن ان الا هسلروصت هيج
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 هب جت يوق تبسم نالت لب تيس ني مالا ببسب ناشالا زروضلو
 ايرمتف سا رب روا انت لاو ىنع دل يسيس ذرلل روت لاهي يوت طل
 سلس هئورب رك يسرب سا رارم قب اوي سس ان سب: ىشس مزال

 ردا كوب هع ممم اكمنو ديال ركب عكي ركل لو ىكةدح ا صم اب
 ب (منورفم اكهث ورب الر عير تر ب لة يببس اب سي هترربركأ اكرر ليمن هب
 ىلا ةيسنلاب ناكمالاربتعل ملسولو كل سا اكبر قاب لارسردا ٠
 صابر اها كيس دب اب ارح سس( ل سهو اي ريد باجر وا تاس 2 ديتملا
 لهيب سكر تحسيقل ا ىلا ةيسنلاب ررا برع د يقم ا ىلا ةبسنلاب
 صافن اهم ارا بيبقى س ا هندريردا تسريقم ناسالا هنكروصت
 هن درب رك ارب ىبد ( وعرب وأ و تي اسكس لاد هئورب ىمإ نرلعت ام

 و عقار لاوسول سس ىرورط ىثك هين قيل هنو ريال ردا ليزا ىرورض

 علقت صان نئاكسا هك يسود وب زمان ى طولا هنكلاروقت لاكي اه
 ىلا هب هن ور ديفلريقمرب نانإلا هنكروصت ل لب رب اسكر يت

 هندرب هيي جنان الار وصلا اكو ب ىنعسوبب زئاس يقم
 انو لصاع اهروصل سل | ىنعل سب صا نك يقمرر سن ىإي م اسمع
 روتر لمسب_ نام ب سمك ىرررطوتك ان وب ل لص |صررا نيك ىرورط

 ره ىبررتود يقصر وصل روت سس نس (ي رب در جرم هنري ناضالا
 زبر وصت ايا لو بك ريش اهتسيورك م عسل زو ب ذى لص وردا
 عزتم ب جاو زنب_نكمالب معلا ىرورط دارو ا جسر احول ا ىرررم

 ري ظل سس رق عرض فس لا ىورلا سدي ابك يي لا يرتد
 ضيبا قلعت ا اكس ارك يس رييق رس ضم ارد تسري در لي
 يب ىررزم انربب ضي | اهلى در هلاك ريب نحمر تو فو اس كيدي ى ار
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 لمقاو رلكالاع كرب ماج اوبس[ مدل ما الوتين رومات ابره شتا الرد
 ارسدد تسىررل انكدنن ريف ديول ١ 6 ال الوعد ض ابيك نالت

 وفايز دوم السا تيسر رجول نمر رت دوب هب ضب اريقلريقل قاد 16

 يرسم تيسررجولا نام تدرب روصل حرس -تبس ود ررط ابوز [درعم طل جس

 هتكلاروصت نا الع هتيينزيب تعابت فوك ياسا ع ذ تياترو
 ماسبق نمت اماورما هاسبب_ريلس ل مب_بارتعلبأ ب عنتم مري ىضرعلاب
 ختم ىفطولا ببس :ركلاروصتل تس - بارت تعزل تب مب ئح اك زوري الردا

 “ عرضت ولمس_ رسب ادد مفي ض ور تسييس اوى رايس تكسي يبن
 كيوب للان ل عركل طور دم سس مني ىنطر بيلا ستور قلع
 نابت با بمب يمت كر داوي دبل  داعبتس اذن جبس رلاوتسا قولد ليا لارف
 نلمبو تليد طم | تناوب ل صاو لس اكن ايت سدد رن

 يل ب ئكىرايتخا ان قشير صالط تسباجرداع قالارايت+ا
 ب ررترلا بناجر يطم معاكم ا داري ورب كاش الا روض نكي ارم
 نوري نان الاروسُت اكوبس رس مممفسوت او لم سرك ان حمر وا بجاد دارج
 نكرر ناضال !نركر وت لي ترو اوت جس نيب ىرورض رع كى صولا
 ريك بيري لصاع ب لاذ ماه ناك امررا اكرم درجول | زرت اي طولا
 . تيسر رجلا عيت لب كيس يجد عولارئاج ل اذل اك دروب نانالا نسلررصت
 < لاخركو زن ب نكسر لاش دولا بن اب دديقم مدع ناكم ارك اذرأ
 نورين امال |ديلروصت 178 انكسر ريم 3 را ل اذ تروا ريس حرر ا
 ريقم ماع ناك اهئل. سا. هب عنتاب صاط نم زن يسب جاوشس لالا
 هصخلرارتعاب ملسالا بوه اوه ذه اور سن لاشر كس ادرتزلا اج
 ايم فاد ذ_ىنحم سني رب ككيض#رايتع ابر باو تلا رام ابك ف سرر اش



 بسس 8 سب

 نالها مار وا صخب عن ة يرمي شكر انه لق تاس
 ١ كروب لري ا ا تس اء نالها: ة يوه عراسي داغر
 : روس تناو نال عرار ”اردراونم ماض نم اك جب

 سيطر شريف العا هير عجور و صفت | عرم عمار دار ىلا لاقاك
 مجله شورت عن ديرب ىحسل ديمو | هيت ! اب نيشسلا ديس بس
 تلات 1قداص يب ايري سيتسب_رم ريم درج فل حرو ارردإر هتسشلاز

 مني ءاقلادروا ءايشالا قئاقح توب ملكلاف هلوق لإ تري رو
 "انتسب ام لاوس ليك ع لطب ساقي 0 انوي كاف
 امس سب ارتب نب اند يشم | زكا ويح وعجل حلف روما عومج ءاشنملا
 ءانماعضارتع ا سارت بسور ان كيسمدا فلكي كايلي ءايبشمالا نأ انتر

 2 | بعبا كسلا [رسوو ربو ئنلارباب فير عنى دفنت لا سب غلتروما

 ا و, هب ندم اكتداهع سا تتو سا انوه د جل اىنرس اعرب روب

 ع 2 ويك كبس ام 4 و9 رجم ث اروجوم وأ روم تاررعردلا رس

 رقو نم ام نتعب الار رمالا تلمع كيبوب كيب ةيرركلك تعبر مانت
 رق ا هبس أتوب جرب عوضه ذا قرص اكن اونمع صو ىع روطوم ىلع
 با. نات ل مرقس 2 انور اكلومسر بحس عرش ارذ ]صك إو ةوض
 مالقيت بع نئايردا تسايشم الا قنات عرفو نار نك صور
 - عج ءايشمالاردا كرب تباثلا ىنح# تلا لابييرن يسوم: تلا باه هقشح

 دب الار ومالا ارب لماع اع ضو رقع او وع نب خلا تو يروا ككل
 ول يساوي ةمباذلارومالا كتيير بتيمب. تب انارعي لرمسردا ةتباذلا

 مكر تيسير يافتر دا قرن دك يت اادد | ارب هيأ غم اكل ومضر وإ عرضرم
 .هيرغا نيب طرت ارب نرل كب يذيب زيتي ديار برهن ىلع غل
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 رست تست ان دب الا هيج اوج تيل برت ينيب لءاماكم زنا ىلروا

 عبرت درب ليت فا قرات ليئتارلا لو هيوم ثلئررما ىهو ءاَغْس

 2 اب سسارلر بو طل سن انتو اوي هما لعاع ركب كبس ليمن خل
 كريب و فل لكيت درر شب اثر اييشم ال ضرارعر وس [هظفل از مراوع

 كرد حوملا نجما يش | عي سدبرلا [تريث ل يوب تلا باب ونبض راع
 يعير سر ايش لا اظفلر ل ير يبنوذل ى برت يدكت ام ورعم ا قئافتر كليبها
 اكس لومي يف ين اع ع روضر باو يكل حن هو ىف عروضرم بن اه لسدرجرملا
 ريوخإ_ب حر مرج اكساس متكرر أو عروض نري قعر اخ اازهل ابر نسب هي

 ل ب [كسقروصنم ماهم ماسي سسا عبس ةروعومى حب 2 [”قمحل طفلا ىك

 يبن ةيرذل قركوعت بت روصنمت ارجوا نئاهتح ديل د ايشاا نأ انس يبدا
 لم ير رت وص نادت ساكو عروتملا مرهف رك ريا خدتم موف الوم دي
 دمتمركنلا لوبن منيغمل ل سبسكرب فمر جره ود هب ىنعم اهبل يلب عب

 ردا بوبر[ داص جملك ليل وترسم ارت يي در تدعوا بسب

 . كب ايان /سبتعيل يريصقل نور يعقم لاوسي ضب

 عاش بي با ناس لاوس الإ لع ديو غل نايبلا لا جاتك امي
 بس يكس مادام ركاب اكبر سو لصاع د رلا انلق الس

 دو( يةكر ب ظلور اندع | ارنوب د ايشمالا نئاقعر ب قلعت سنو

 مالارشل هر يظر نسي و عرف او اعير رن ناسا الس يس , نتا
 درا بجاد هنو يب تداحب [ تشيلي دهن رع
 ةحرو فيو بدرجرلابجارم نلعتس ست اذى بعل اور حرم
 1مل اع اب/ق كلاي ايررل رو تستعر سف نقرعمو س
 اب لا ميصتسيخل زر ترمي ساعي بجاد انو جدرجرم اكل
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 هب رمإ كل يداناكه دقتع اد ناين هيل ح اشعل ملئنس ع و زؤع
 هبديخم مرؤم اكد نب اه اينسالا نأ تتروب كيب تيسديطصر ا حكرا لمع
 2 يشحن نايبلا ىلا حاتحب اجر ابكرعب كسا سي ٌديوغل فوك لا
 ال ايدل ا ىلا عام مالك رص | عديل تسايك فاس كس امل نحس اك اير
 زتارداعب# امردا لابع هرب ليك تين يدنا اركب قو

 وضم كن لص ى عب ليدرترم درعا |بجاورل ب لة نحس 44 5
 لاير اص ديغس طري داملانلا نيترو تاز غار انتر الا بسجيو ا

 اس ىعجلط اور[ مان, زا زعجل لإ سين ةروزج منش نايب عبسهرئا
 تباثلا كلوت لثم سيد ريش تروطوت د رو بس كب از شب ينس
 قداي_نللاتيرابع سا زخاصسفم مالك |ب» غار ظان اذه ثبات
 تار لئاس همر اذ لتامر دا جسيفم [ًالكري دب ار ايشمالا 3 ىئخ

 ركل انإس | ةلئاس ل بريل لي ع جبس ايدراف يم ربان" تب اثلا

 ر كب لف عروضوم يروج تب اذلا نعله يدمر ارابتع | لوم او عروظوه ارم
 ساب سلوم ردج كب انشردا تبليلرابتعا اورمالا نأ تربتردن اكسس
 نالخيعتسمراف بملك  ريتيرربيراوأ يىيبتعم ىرمالا سعات رربث وهيل
 راقتطالابسج ايش ا لا ضب عل عوض مريب ساكس بانر ايشررلا نكاح
 2| عررضرم نابروت بسر تعرم الا سس جري سلوم دشن ارد لوئؤغ ا
 ب كيسا يسيل رواد عوض ل ارت ور غلال سكريازل د لوم
 هلو ارظ ان ىرعُس ىرعّشو مهل اوباانالثمالم هلت تبر يقم (ال

 بط ضان ايعالا نئاقحيدلج طبترموتاب هس ايبا ىلا عاتمياهر لزق نعي نايبلا ف جات اه
 كلن ايررجد مس وت ةبرو ليكون ناحل لعب اهن نس تانوالا(لئا نص ايبلا ىلا

 دبل | بيس نايسيمل ا ىلا عمان ب كسرت يت وت نال عري سمذل ادلع روش
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 عرانج يقر كس اركي يله ب ترو كابل نيل نعي
 ربوتري لوتنأن ١ كلو ىف ايس تسراموب ساروا هيسنايبلا ىلا
 نكيلهبنايبلاى ا ج انج .دنبارايشالا نارك يبل يب بآل عيت
 2 24 اركزيلهة< لي ترد ورش رم اظلا نع ف صرو الدال
 لياثألا تان هد الكرش مسن الب جس سيئ يدنا لا جابه
 زاد هيدي نيتي سر ريب نيل نعم اذ يدشن آلا يرتكب هد تس
 للان وعملا شرب ىرش/ دانة بايه ةيركاور يريد هدي غلا

 لصيد عطا نهد لإ هذ البلاب ف ررتمكل بر اوس ىو ةسيلاوش
 ىو شرب لاوس باوجاكل اومبري دديعلل ةتفاضالا ل عمجب
 نآلار يقر يقم ورش جزيل تسير طنا نع نرصلاو لو ناو | عرار

 يركيرش ةناضاددا |( لير ارش | شبل ء طال اب ثوروملا اب ىشم الاي !

 قدس كس اهو روس ارش شجار اسررا هيسيع كلب هذ اصا ني

 ك-|و هئاليلاب نر عمر را ىقس اب سس ىرش ف ادا كل ا سو لي

 لدايرو رو انا نمت مازبا تيد وعم قتامة فاض ير دا درت دإم
 ري لولد ”ذاضا نسر اياك رب بد باج اكس ار ثبت دي وصل
 راد نحب جل امج ارب نم سبها لوح يسر رات

 سصرفجء فالبل | فوروم اي ىضم (يننو نال صرضئينْهَت ىبر فب لربدإم
 ريشل ايريقسرد ا نوجد ام اير هاذا ن يعم طعل لرب يلام بربع ستادييقأ

 قرر لادري نيحض ما بربع سوط أم لوف ود كااانوبددإم ام اعصرشحلا
 ىقثر عب ئىل اسرازيدرمس ريك در ١ فره ريش ل |ر رب سيصخ يقل يقم نيل

 يدلابدارملا ناررهئتملار نسق تنم ازنو ىلا رج قير هارب
 سةروصى ارت سس رص نايب دار ايب سكايب ى ا نارك ابد دي
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 اكس ارو ا هن هرياث ل اعبي يسب هرم ان لحال ينم كوز ديان ًادبفصربول

 قود يف اللآ يس ترو نر لايبليللاب انبرمالا سنن قل اطرد ا قدس
 . ىلا قاتم عرطو سار يرش يرش / عيسي ب دراد لاكستاي لسا هيلع دريد
 ساحر وزموكيئر ع ضادوس الا ضن ةئئبلاط سرد! قدم كاب ىئاكاس كك سن ايها
 تا الضا اه شا زؤفل هرعش ىثحل "عال ناولكاد تير
 فاس تمر سل شوك( رف ود دعس دا درجت ب ل يركب شم
 هدرز نكي سر اييجر كابر نظير رلعيل نا عام تيس هر ندمت ضخ
 ند اما اظفل س هتسانش امشلال ان اهنعبسسا بس اشير نراور ممرخو

 ررتز اور انك لاوس ارسل كس ستي سارأ طايل وجر ينعم سا

 2 مررت كت ررابعزبلا و يشر راد ىت تح كيس كم اعرب عند
 ىف ةررجرم ةتيات اهئعيربخيرملعي نا حصتىتلارومالا تايهام

 عرونطرم كذبك انزع نين وراد ب لاوس اكينرسوخل يلو كرس رق جيراخم

 ماعلا ىااببلعلاو ايكين_نئئاب اهلا وح ايد اهب «لدصتلاو يتاروست
 كن لاق نا لىدن رماها سا ف حراشرت قت قاب
 نانسي اههلارحإبر را مد ربتدرابتو نخب نيل ضننل /ىنجي امب ارصتلار تاروض
 نس زفع ىلاشا[ امنه يانزبريفتم انربب نكت إ نادصأ كت الاعمع
 اهبراعلاو ماقملا ةنوعمب خإون دإ|قارغتسدزمدعلاق مالل أن ابتل_ىنح
 هبا هلبلا عراد نارفنسا ماقتم نزوح ري لغار فر عن ما ارح طك ظ فل لي
 رانا قازؤتسارد| كتل اشر كلاود نيلمصت عزررراروضأ عزل كلى ندب
 تايريبازرمق تختم تان امرنا ياك نأاقع لس ريع يبا كيك
 مرق ب تس/اقم دنع اذا نازتساروا تسبب تباثرما حيت
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 /ر د ينج لشركة يرواذلدر عبس ماقم هبردتوبك بسك رار قت
 ”وقاو تامه شر ربو هواك يروا ال ركز بلع نضل 0ك يار رت اتوأ
 تفيرارلسم ارتب رملي اك نر صُنرو تسر وصا كتل ذل
 تبق رصت بس ىرورط ةليكرر نادل رب تس انا ليون كدا مك نب
 .ايكسو درب نإويروو تبان انو قح اعابل ايل ارح: توبثب و نلافح ا
 نسا ينحل عئاصتن افصررارب عزاص توتر لال ددسالا نات
 ”ارناكولا كيس فصتموت اسكس وريفو ةايحو ةردق طر دا يسدد ملا
 قلصآر وا اننايري الشم كات !لاوحاي لع حط سا ناقحلا توب لل
 ناانباه بسنة دي ماقال شراعرداريروولا ءنكم ابل
 تويتلاردف نمت شىرور ل راود قشير صار وا ىرر صن لاك لاح
 اهتوبطلعلا اهئايلد ءاراعح ارم ل علا لا تركن نيطلاغ طلخ دقن
 ابيرلعلا كل.سسا هبي ماك لاح ع يدلل عت ل تيجي جراسا
 رات لعن سا عبس بس انم اتوب راعلا ساب نأ اقيريلحلا داك
 ود هونيطلم ار قف ل ئاق اي رّقن توت طفل عسر
 كسوف امهتربتلاب عاين يكل ايتن سا هب كيا تس ااندب لو نريد
 رراراع امم رريتس ل ان ناس هي ريبت قف ارب لكلام ير وصف لرصح
 قلاهترد ا نلرصت ىلا احا توتر كرد ا تالاقتمنلا عرظيس ا
 رت اقصلتاصتاو اصل اورحر تايثا نجل ضرع ما مات يرو ست ام
 يحج اول رْهُل 24 را ىلع سرر ليئرروصررما (امري كليك ترتد

 يوان س قئاقع ا ملعلا رويل سبأ ىرورضر بركن اماويمئرو را

 الاصابر دودو نأ اقع | توبلي نلصتررا تاروصأ سى ىنحل بمد ويم

 ضفليصو | سيردايت لن اافركب هب سيمت يدرك ت رش دقت ذب



 1 ا 1 ا

 يدق ذب لالتسما ضرتركانبك ب با ئاتت سس اذبلل هب يقف الى
 حي اههتوبتب مدعلا هب نيش جر لاول ب قوه يبن ماندو
 حجار رم طرا هبييعلا ىلا تادفسردا تسررقم توت طل ضتررابع
 نلاقكا ترش سرعت انءاببشالا نلاخىعي ليقو بسنأ ضان
 ربادادعا يجب فاظاتريفوسا جار اهب رلعلا بسر مزيقم
 ل اجر سسك بنو سواد ع رج يسلم سل ارانب برق
 تيبتافخا كوبل دب بر عل ا ىتن سايح نورين يعطر يور ف اضمللا تول
 دي هيلا ت اضم ارابتعاب ثياتلا واير باعج اعرس | بدير نم
 هير شبيه اهضرم ميردا تت ةيضصرح همس انحرتفل ب جريل ف اضم

 ملعال هنآب عطقلل سرا ضنورمفة وب ةيلرابتع ا طعتسب اه كى
 ستيل لسا باخ ايلر رقم توت ظفل ل ص ق ئاق لا عيمبك

 تاو حمو _.اهايكديررقم توب ظفلركأ سار رعلاو ىنديل
 ناعم عكر يرد ابذنوندعبس م اللاب فرعم عمت وحل ارا احلا
 انوتلمظم تدب ظفلال سك رن يرث كعك ل ئالامعر نفت
 ىررضر ناس رار نقحخ طاع تيوبت كا ل كو ري ىنسس يجامع
 مسرايشا تبنى عكس ضباب بر هع اكن تاور ذا حيك يبن
 رلضاإرتعا تاس لس هيلعدريرب سا هذ ىتحر تيرس وب ققحت
 هدام ايك تسمين نامل عب عال لنسب لصاع اك جعيسإ و
 نحل يفتلا اكن اقع عيب لوري بلطعراوبب ]ملين مر
 ريت يدري لات تبوكيات لل هيي لساعا
 انوررييردا ال ركود وصقم/ر اديب اموصغل مايوكا برم

 كيكر سمن ا تاب ممل امج ماع لسن ا فز عييص و لب ست لطم عب سا



 2 ا
 عيت ب يد|ردعسس مكررا نعي حونممق الامجا ديرا ناد تسلا
 نافركؤيك ينم دست اقونسب عرنم يون بنين وجىلامجا ماك فاق
 ب ركل نإ ع يمجاب ىفامج.ال | ملعلا ن مفتي ة سبات ع ايشالا قت اقح انلرف
 الرمة ئئب اثرا حس عيوش اكس ا ء اهيشسال/نكاهتردا تس رقراص بجرم رين

 ما مزلتسب بطرد كلاب السم لير دعي قلط لويبكر دايس
 تح دكار ادضقل امم نتاع اذ يرن كيه
 دوك هدقتعلاممارملان ا قبس دق مز سرد ا هب انور راؤدس

 هب ءايشم ا نلاقحه قع امراسعح د ايضالا نكاح لسير ركب

 ول لوب تم تدر سّدقر رقشارد اسد نأ انحرم ن جا

 هام تبان انيظي انور ولحم ار ايش نات سا بسط سر اقسلا
 ل احلا حيمتر عادا رامبل تييس ير ص الخ اكل اوس لاقي ذل لاما
 !نرطيالر رس هك لتس كل نش سا ة بارد ابر إو يصفر امم
 مول هيرشي ترب شر ام يارد ا هيض وصفت امرا وسي ىلا
 زا اكرم الرقم ترش ظفل اذ كرب نيت لص يجلس سارعت
 ىررصت رئيس ناقل ىااببرلحلا رتاج نار روم تو رخنرلا
 - مب ىروصت و جاب_رلطاك ل تس و سس نكاقك لسكر كرد
 لاوحاب ملعرتوو لتبين نلعتسس تاس مسن انتين رز لع قرص
 تسرلجرءا مل ىروضطل وب رار وصل ده صرت يساروب نلاعح ا
 كرورلاب طع وئويكد اوني در ب سرداالزت يرو ارب تلل لسد
 سطع دل س | سررت زوو يو نر شعم هو سلاش كيري لئادورأ
 . انكر يبول سف يؤ نالاب د عرد ا اكن كاقح اكوام زرللاب ملع
 رركررقم تربت ظفلامق اكسب سدس عددا الكدر كيئىاسا
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 لوقت انال وبي ريس مب ردا ال حسم كرب دام اهب علا نين اهبرهعلاو

 ؟/امو ارم عرب ب ريب ل يلد راي دلل ايرينا ليد بارت
 مدداال و ايمى اوم قتلرصلاب حرلاب اي وهب د دلكاب لور ىروضل هارخ
 ممل ظكرا نس تداش ئععب حراشما مممخن نا عم كيل لد ررب
 لكل اب د يب كي آرب ارلارحايابب قلريقتلار ات اروصت نس حك

 - هتسم]م مالا ىنعم يلب تبسي: تدرون ريقل اهلل يس اب
 < درللاب عرار اع كو ايل كمل كا فنا ديقم ا نالطبف ملسو لد
 رابايلردقم تر بترك يي ممرال دي هتسم نر الطلى س/رأ ل طاي فكيف يروا
 دالاعروشت هاوترب# ماع راطح_لكرر ادلع ى درس تريديقر كم نبط 0

 تيج امل اهلاوحإ توبثب قليصتررا نئاقك |ت وش ارصتر دارجرل ابدا
 َ امو كيب 26 قادس مدر الل ته ساسإ هل 7- ا َّس

 قبري تاب رقم توبث ظ فل تسي ضارتس اب ناب لاقي دو كيس
 عبر لانك ارهقل ب ىئمل رب رانك ت ربت يرتب راسك اهترش مرلعلا
 تربت ملأ . هب. سنن قيتم كرب رت مب نقمتب ترب لحل اح
 ردقل زل معمم ب ليشو ران قرا ايت قس توب وذل هجرت برام
 سيجد نر افلا نيل ودع ني ترررص سارت هي عرب ىب كتر

 نكاقجاطعببل علا ريب قمتم نئقحب ىاابررعلا اب رجا ل يريك
 م رع ره -- ارب لص اءمك توبتي دفل لج هر رق قيخس

 دارها نا باوج او ىب_سسب ترف نوى يب باطلا نمل ورع لإ
 تلا س دتب اتم ايشسرا نكاح كبس لصاو يب ابحر سنقل
 ترام“ ق قرشا كلب لعلا سي اهب عل ار اهتتئاقح ا ضيءرإر
 بايت يلب نمو شكرنا ( ره تباشر عاد رن نمو ها
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 كيس ب ندد هديك با ف ابي رص ى غرر داب زج
 قييقتى لك روا اننا, سمن تب انزول فديت نك مدر ايش نعل كس ىكد

 تابدقم ناي دركرراد لاك ارسا هيلعدري سنان قت ران
 ريد ب اسي ارك اهي بر وصقم و بكا ور سيبلص امهراقتيرصقم جس

 تت ءاسنارداس دج كسها عال او نايخالا نمر اضن ام . تدبر
 صام ب سين ى دو طي دلوبإ لرب صاع تمس ضع وردا لع
 قمت طاع نلارواو دحر ل بدم باشن السن ىروط تدمج
 ودور لس ررشرودا ىلا اوسسر لما نقحت كاس ص هولك ارم 2

 لم يلضاو هراوجيو ار وصقب لولو بش ريش ووو سرب اشاموأ
 بلاس مالرتلإ تيل انركوج بد جدري فلاب شعر ونت ل ريدم
 رسب لوقذو ارب اش ام شطر ربو قشيبتل | ىئئعي يفرد ن اضم
 تل اب تتار هيك نب تيان ايس الا سدى بج دل هيلا
 ةترانبتبشب كت ارب امر زوركن بكت اوان فيلد نتا اش ىبب
 - تى اكرارقم انتا مدير يبن روالب_لقعل نع حإ اننا تبارك
 و ىدضروا ىدانعرن اوم ب كور لل. ل مانبي انا ةيداتحلا مهد
 اسك, ظن اء يبل كلاب دارا ىلا ةليش كرما ىسر رم الا ستر وا لي
 ريب م يبت ى ركل يب ايند اكل ةيكر وا للا: يقيلاو مزراب كنق
 ركب بطر اوم اهيا كسي اكل سس تيا وشن روم ايلا عير فردا
 نراك ا نا اوززرباظ سبر هلي هيو ميس حرم ث ابرذر امم اهرييطت
 (تياشثرعمردادرعوم هدرا تعري فش اسكس تادرس نا فخ
 رق اس ست ارورم أ اقتبوار امنا كينلا اك داتا سي ةيبراكلا ىف

 احتمال ايس ويك يس سسبتو كت اقف ارم ايس انا ص يت
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 رايارعراشالا لاقل سب تابرسا طه دايز ظال او اعنن قلعت تا دربترم

 نموت تدوير, لاشك ولد مددعز هدرز لاسر كل وجرب وفش وول
 زهدز سب سب يرافر ورام تس ترو دب اهراقن ىا اهيتوبتر كسي
 روا رقت ارايشملا ئجل هيسرزفت رو وامسح توت دل سادس
 درو مالا سفن ىفو كنا ايلمهي ير كرظن عطتسس_ _لضراف ضف انبي
 يووم ز اينما نو ةيرير احنا . اس تل سار ايلعاا نك ايا
 ناجل ب انام ايكم ىنكن دار راح ا/إ رقت كت ايورعم س سي تن ا 4
 تور لرتر ئىرغا| بصب نا يبرق ريصرد بالا 7 اَسا

 هتلطاب ليو زن مير | هيت بإن لا بسند يقرع ازا لإ
 سستم تيا نانا ىو ؤص كن وة يرش لازرتسا دا نقدم
 لكلا لي ع انس تاك دا نا وملاوب مدلعمرت ب ليزك وح وطار يبيع
 لعاي لوقو لابي هنا معزي هب ريب تس تتيح وك قبلا
 هيكل اخ رويال هي راه قمبو تس ع
 شم امال اذ عراش ققحي مل ناو هلوق هيلي ىبانزب داقتعا
 ول ب :ةيببابردا مرهق ى يقتدي ققحترايشما نتن كال ان ايبا
 تورت رأت بس يبن قمت ايش فن لأ يور تيأ دبا قولان قدك
 سن يضملل عرافترا مرر داعب تريزا 1 صرب رايشلا
 - نعي نيضيقنلا حافترا مدع اهيل اذ ىجربسا تييلظارإو
 تالي يرن لنا نييصيقل عرافترا كي انرب راو ل اكس ميرسي س /

 مزال تربت ح_نقكمرع قل اذ تبسي ىثاورما ووك تلم
 ىنيضمقن عاف ارو | نييضيتفن عامنا برزان ا كوبل[
 تابرهوث كراس الب هب يبت تقي رك ييمالا سطل



 1 <« م

 كم ورعم بالو هرم هاوحر لطم ناقد عي كيايلاغتلا مريخ نش

 وكم يرهالا سوره الإ سنع ىف نادت نم ىهنناا لو ب نلت سن ا
 لجو بى قنوت وبن قمتم ىف لير بطر يسن يقيد مزج اك ايش ىفن
 تبن لوب تبان قرط را فركب تقف سلس نكاح
 انام ايلرجد ب ووصقم مهراكلا نا مهوتي دقو متيفن ام ضعب

 ِث هوس هس رو صحو وصقل يشر ات اررحوم نأ اطين ءراكن | اعلا 4

 تو ايصر اضل تس ربت ىف يريل اناس[ مال اهب امس ل

 حفل" مازلا سميجدت لوبن ارمي مازل الا ه جولد ان[ مزال
 فلك هوروا ٌاهبدب توت احر ان قف كس ترش سقف لن ابن اك

 ردا هي نلت ل عردا برت ليا قلل ف مكح قنا ناب سسك رب
 عبرات ف هدرحرسرح ن_ هس ضاعأ ن |مهعررا ب_طعليبقز | نلرصل

 سلا تديلع دري اوبب م خمازلارعا بكور تربت اهميجر انةققحو أ نيب

 مدس انس حن ان تادوت دوم ير يباكشت سس ترب كي دكر اد لاكش

 فيدزن و | عر يربك زيمر ]قرد سنيج دزررم الكي ين
 سيجر ات ادرحوم ادعركاردا هب ىنج زسارتسي_ مناك فاض بيا
 ول كبس تب انستا اظل ارح تسر ظن مسي وأ ب تدب اهن نوب هس
 هد لونر اتش ت ابمرب للحج | حم تع كرو مادلا ككرن | لك اسلي سب

 تالي جوك اركب سيرك لس سل رس فر را اظن سايب
 روصترلار انا النا ىئحب «لاقيدل سناب جرد لي تابرهرمررا هرسا
 وكن لحم كس انتم نا ماذا هب موت رأس يجر احن تار بحوم ناقد:

 5ك زك دو فحبيت كم ازا سا رلسوبلا ترين تروم



48 

 ءاينسرر | ىقن نجت مل نلا كا كوم بربي درتلصاو هتسروترلا ىنعب نقي
 ئلَنَمَع اد ايشالا نفت ايشمالا عن تررال دبر ملال ني
 ريد بج سي تيرا |ىف روترم تترقن جررازلا ىف قتنل ارهكو ناىا
 لركر ايتغا هر نش يش وجرت سو تيب تن ايضرب جراذل ا ف درت
 رئوي ا رك ادعم اًنههه نسل ,لوتأ اندل مان ازلارب وس ىسا

 يسمارت رد يسري يراخلاررجولا حمي نفح ا
 او مربفرعتررصرسا يك ىلرب سين عجل دا نشري دزني تروس
 ل ءاشمإ ريرأ اشرزا تيشرت شنتشن اخر نركب
 (نالعزراغ اى ايش | ربو تضم جبال قدر جرس قلم ربك من
 0 اش اوتو اسس سوو سف ىف درب رة رايبشمل الا ىف كوبي 0[ نين
 تبارسناى يغلي رك جرب عراف | مرروسررطيوتتردا نور مالا سنغ ل
 000 ل/ىغن ضصرروص وازن نواصل فاس مس | رايشا ردا بس

 سطل ف تب ارث فل لكي نيش مز لل وثم ايشس ادرج سس جرراخلا ىف ورا
 تبانرا/معرر| قف نملك ض عل كت و بك كر لرعتمر يبذل راس
 ةيرانلا عمتي امنا ان نيش حرر ال | نق رعرم نكيش سيت لير ىف
 لد دم سرع ىلرأ هديك هي اظرث نومي مان العا هيدا ال
 ادبي حي ازن اسس رأوا تيارت 2 كر ليمن مزج ءر عر هر اظك اس

 هر بج ررفل لوي ادع سا رغد ينكره يدا ج امك دا تس
 شارف ر بجلب لمالكي يرد اتي لعام
 لنوم يالا سنعل دبش قر كير ننس ن ارتي ةيرعن ى
 اكتب ًانكابامك اانا لسا | تتر سارت ايتام بذي

 ركن ربك رب وقح تول بشرت بد ريب فوغ فول نشارك
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 8 ترب سو بيار كسور نامت اطر ل تبش لفرد زاسالا رطل

 ا هيرب لس عمان مدع ىكمازلا ببريده يدك مان اذا
 هين ةيدنعلاىلعهمامت مدعى ا ةيدنعنا فعاماو امن ىتحك تا

 ليريضيقل عافتراردا غرافخا بيرزن كيلا ك اكرم راد ب ربل لمان
 حرش ىفلاتد ني ةلسر راهب تسمازلاهد كل سا تهتسمرسا
 ىلا ةراطا ”يرزعلا ىلع مان نا نسل هربا” لأم مييفث رب دصاتم ا
 دانعردا سرع لامك حاد اش ليا صاننم حرش خف ادن ريبمالك نين نا
 دم ءاست تعبك فن اي تاب ا لول هواري ك كيم ضفانت سب مالكاك
 كاان ازتع سيم ارب كيك بتت وعر هر( راب” وص ا ىلع لو
 اس أ احن مرادعبجردا قرم ثم م اذمل اكس رين سس ١ بج

 رب نرتحيرل ايركو لش هرساه تال انوي كابل مر عدرا ايار احا

 داود قرغ الل علان كا ماردا يلد كت | توبشر وار رقل سنا بج يروم ا

 .اتاسوب ماتم ازا بنا از كرب ى سعر رس بوي
 نعل نايك م ياسا صال برداللا ليلد ]زي تاير ورضلا اولا ه لد"
 . بس ماو تاليا سلس كيب راقكاروا قرت ري نيعلابورباشم
 لاك راواتعابب كايع سسك بارت ل يود يش ىبد لب سدس يسدد
 كسسددررا وصولا زم صخب با ىش ىو كيا ا يس او قا ذ م
 - تانالثشا ل تايريرب روا هد الع كنا ب ىدالكى بيد سس رقت اذ ع
 9 عرضت تايرنردا روب امعا لب اف انمي حل سا لإ ث اههبشروا

 داشورا للطب ستاير فنرت بد اض لي ابببرب بج ىت ايبيرب
 معرما ب كسلا | نو نم مهضرخغ ارب نفث كش روافتوت انه 7

 راب هفلاي تابنا اهردا ىكض زطيوكتا هيسلاد كمت بالنا كيس خان ل



 0 ما

 لفن اننى يراك كلا حرط كر يدتعرد ا يد انعام اببزت مدع امسي
 سب ضان اب هيمي فن اي تابت امهصتم تلا هلابك سىخرت وب
 نقي ناج با قدك هتسان وب لصاو مسرد ا كلت حجو سال
 وعد كيا ى بكري نيك غزت شلي نبينا ريش طلخي دق كوب سيب
 نار ب اك اعرب ىركراكت محب اس ىرس ود ظخاس ساروا بس
 اى ير سن ولز طلغ ظل ال الن قشر ب نال سب كس
 دقاتلت نإ لج ا تهطل هور يرو 2002 لو كا

 روا تاسبداك تلد ىيعموأ [وبلغإي عراضمب حر يئن ةلخادلا

 ئاصس تلق فان دست لقس نارها اه] يشك طفل جاسم سا
 ونحن نيتك سر ايروا هراتسر رطل فلا كايد ب بادي اكل
 ياس نلالعمب_ سن ليلقلمي_نبّتَك خرق ب لابيرتهبسانزبب لارتسا
 ويك يك بن اب ىرسود تبن تبق ركاب د باطج| سدد
 ١ تيروسولف ويس انس ىررمالا فن جك اضا تقرت نإ
 رامتلاي تك ازرع كبر ليلترس_ ار نرسم عع بش او
 دلو ىلع لب لسور تل تلفن اذ طلخلابابس ا ءافصن ال هلدق لب
 ىلع كوم نيقلسيكرلا بآرك لوب التبب سائلا مارك الور ببس معنا
 ا يقل مزج ل فع صاب الايد باج سستملف ل و ىفششم ايما نط
 دكر لي مازل مي 34 هه سب قر ةرام هيسةوالع سلس 1

 ةوادلعر يله يصيلا ةقتكر مالا نغاىنيلب_قيفكر ىنب باج
 صا سررا ال لمن ل صام كو 52 ملك صر( لفك عادوا هع

 ظ "دوال رت جيمس قر وطاجرو اوم مجلس ا انك سءواقك اهلر ايتفا 52

 دارمي بانو ت ب لن نو رارعزعجاس ستيج رأي ىرزوص



 مل 2

 نوب لال المسا شبر ت سرب, يئن يعلو طر ينسي زب لرب
 زوجين اولا ضع قط لذإ سحلا ناكى نم داوملا ضعب ىف طلذي, دق سكأ
 نيكيدلا نيرلىاوملا عنج ف لدن نارري سجل اف جت اوما عم ف طلخا
 رك ربك سايق سا ل رمالع حراشرت «نيّقيلإو ملعلل | ديفم سهلا
 ضد ىف اطلاق ناك اذا سحل !ن ا ملسنو ناب ارك ع نمل سا ناك م ىعب
 مو سند ناسا ىطلك ضر اوء ضعي بزب عييمج ا ىف هطدخ ز اورج م ثلي ر اوما
 دا مزج بريس دارا بلل نيب قانمكسا جزل تسيير ايزل
 بعلي د/لاوسرهع_لرتسرت لسى لراس ذوب فش ربو ب نييقي
 جا مع بيساو ب ىطلبر مراوم عيل سي_دءاهرتر رى تلك مر اوم ضعي
 عروقي بك لوبا زنيع سانلا ماوكيرما يسب وب اع بسسس لوك الطلع
 عا تلق ن ان لوب ايل ن ىو اوس ىسا كيسان اسد بل هاو مج
 تلداطلغلا يارس نلط اون اب مزج ا ناي اذ راع طدخل اداعاببس انج
 كربة كيرلس ملا للذلل ماكسس لابد باوتباكىساوت اح 06-5 70 / و 0
 ةرالعريع س ىتلب طل رس سر ارض يلو ا قفل مز عع لا
 راش ابو دوعن رطب سب ىراعلا مزج لماع لادا اكل سم
 كى راع مزج يوتاكى مانو غن اما نم رفا هي ريب قرطاج
 ني تايىو رو مازرلا بسن يقطع لكس مالك رب سدا فان
 كم عذسع ران هنعيربعي نا نكمي لور ظيل ار ابس اى لق اما ني
 ركزي امر ويظيبو حمم ىارب تما طرود اهب ليي ٌهؤصا/س فيلر
 مق زد هيزتق اسس لب ةف صولا بأ هيد تدع رعبل نا نيد
 ئحايررادبرت ب اهرب حضاو ئَسيبتن لبان دا/ذ ليات كيس روم
 كس يبدل دي ةر اا هيذ ابك ءىتخرت نيرون انة ازيام ابك



 مم

 [ومركذ فال عيسؤحاسسس_ سلا ارك وكذم ظل ركاب ه راش إرعجرا سس خل

 منفلاب_كاك ب فرب لامع عريردأ ىف املا يتتت س تدر ابيب ظفل رويس

 تمويلثر ذل لاهي اكضعل ب ارب لعل ابرج بسبب زرت ام ح
 رت عليكي نينو رينيرتت لئلا ءاق هب نا جابك ن دق
 ا! سن لاش كن طل نقل ىدئبظلذ ل يك اشكر نظرا ني
 را موب ىبدقر زكي عي ءركذ خخ ناد كايد باج يسر

 . نايس اسس بقوم اري لب ل اوك وزد ليجد نا عيساع
 لوح ابك رب كيني تو ىينو دي زوخنار ع _مظلابر از نا ىقتس نيب
 مممل ابظغلر يكسب ىبير دابر وا كاش س هراء الفل ريب ىسعي دلل
 الو 2 رم كلك ررابقند اشرت هس انزين انس قاسي
 هلوت تاس زعيدل لانكم ايه راشا نوه يريزوعا ع
 نلوت يوب ةررعمتال طع د حراطن اولا كارد مشين
 لفا مر نيل قت اى ى احا كارا ئه لاس ىتبركس ار اردا
 مرؤل ردات رغ انمم رك س ارحل ادا ل ايدرك فو تاب سا نى

 مع كن ادا سس ج ليسن اوت ونكمل يكب تلغي
 م ضع سبب لعل اووز لصرتغلو رعب لكال اع يان ىءاسح ا
 ىسايرؤ لس ابي ديلا هب ل صاع ى احا لول ماب هكايو بارج اكن
 كرد وبك س اوك اب لعبا لارا هتيرامكابد بارتي لعل ي_ىشن

 كنا رايب ال سس عاسنروات الا فصرت ساوحروا يبل شع ورح

 م, ةركم يمر فيت ا رك لش نا عرراش . هس سبت اب كادا <
 . كارواايوت لشق ل اردا هارتسيسل اشك كارد ا رمش رب فيلر عت ب لاول
 سا ناز وب زميلي ب .لدقتل اب تايلر قت الوب تاررصت مارت قل



 دلل
 بلةراي تقام كن اهيضشإ ل يكرر د قلل ص وقوؤس نر عوير ورع
 ضيق محا بيني بريك سمر يب اضيق يفاتس ار صت وجبس
 ره اظلاوهامكزييمل ا ضيفن ى|ضيقنلا ل فحيدل هزوق هتسانزج دووم
 ركرب مات تاس ضل ديت اسس نوصرم جعي_ةفسولا بيادع نسي
 ضيفنرت اهب يمل امتع اهدي ضيقلر رنا سرس شيت قرب بسر
 زر َنلعنم هب تفصرب ميسر راب سلع مال لات ارو تيري ض يقل امس

 اعتمر[ هب لمرسي( اومدو يركن يرموك بسب دف صهر نيا
 ازاي كئدانب زدص ري ب ةرايدي باف نليدكر دس لامتحا اري عيت
 و تب جلاب نعتم شلاروامعي_ءرسكلابر نتتسر بر ب شا نير
 نلعتم ةفصررروط يرساظ ان اهم وقتك( تقلا ر نلعتم وصوت يفصح ل فكل ب
 قشتساةفصإ 2 علإر نزعَتملا نصو يراني كسلا
 هر ٍشئرومت مؤدي ةروصناروصتلا فز يملا من . ىكئىدرك( فلاب
 هبيبا اكس نلعتسر و ام ةروصوو سيس بنوم ليم لت ماع فص

 ضبا يجون ةررصس اجه بستفسوملا لبا اكن اشا ةيببام كج
 ساي انا ريهام يرد لب لماع ارسال نحيت الا قءاس كير ْ

 دوب يآ يبرم كلبك سار تعب سيب لارتحا اضيمل رلصام تررصع
 تاس مد لوب يق اليقين عزعي قحلاو تايثالاقاوصتلا فد
 الهرب نيفرطقكمتم منا روارشآلا نحن ينط لارع (ققلو رحال نيف طلادعا
 - لاول ا داع يابت |, بجرم زل الصاع لاب جاك ٌثرراع اعلا

 سيياللاولا ايريعجر د لامتحا امون ى ني ضينتن سس نيف يردك يس تاابثا ايا
 نينرطركى تلد ماعلا شايق ىف اكربب بجيرم دو كوبل صو روج كررت
 نقاد لس طع يلبس وبري كسار جدك ريك سيب لاح (تابنا كسا



 تتح يم يس كا ص
 هاراصوب مضيع ل اهتحا هنا سا كسا ةراعلاوا ةصاربلاى لا اي ب ارز

 نلت ئاردا ةررسر علوا ارب مار اكسعرم وسرير زن من ياختشر

 بر لير زن سنويا يردك نيب عسل يئس ادن ادب سمانا
 روسااف يلا سس بجرم ا يم رمت سار يس مان امل ارم قا ص
 بيزئعس لع ىدل عم ا ذهب ملعلاو يانا رو تروص بيرن
 ىلم اًإْدب نار مغتل نيرو بسر رصتر ثوب ى انس حرك( ضييقنلا لتيرر ربت
 لد لاب ربة ضلرت ى دع -حراش قاعد اب دينا مدع
 اعد َلا مدع ىلع ٌءانب ببلاش وبركس ابتلارد ارب / ازين وص
 فص ام( يمن لول عدي يلين يدل ىى اعملك حس فيلر قت سا ئيدي
 رولا جيس وبب شارك !جنابعالارراري كاد اش ا نع ريت بو

 قوي دن لئاشو كس ارك اروا فيبر عت يجو ىف ايكيا دسك قبب لاش
 رلكريكاعم ا نبي وب اركال نير نيم ءاس ساد كارد كيلا
 تسلملي ىيريم الا سحاب تسسوسكلنايعالا نمت سيب ار نالظا ايف اعم
 كاررا ل يسن لش ا نس اتقبرد ىلاعما نع تاساسحالا ع م
 لئات سا نيب امن اردا يرعشسا شيش اي بساط سارح
 مسلس ارجروا ليك يم ئ امم |, ينل هو كل سا سبط مشب هك
 ايوب رلعز | جرام تاساحإ لال ةيلربت ل قاعم اب هوت ل سن

 تارئ زيرو ا تناب سيو كر يسود ةرقروا لة يرست دطاي سارع لور
 2/2 لوم د اس كسي ران اب ريق كى اعس هورت ل ين نارك رى ييرزعم

 لس طاب سازتيعر وا لي شن تايئ د جو تاي رب ركض
 كيك تاس ادم هوت ناد سمر لست ل ررء اه يجف امم هولي لت
 ليَ هو يهسلأ 1 اجو حرافمس_ اليست ارسل سري كمي
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 هوس( يب" افي عتىرلع ازا ترين عررد لي لع لو تك ملا
 مدكور يكل كل يظرديت ليلك يرن اهدار يللا ناعما نيب يكس
 9 اك ع ايتمدراو لاكستا مرينا لة يق اعمر يت افلا ىنعي
 مسجلا هي اندم ًساح اريج ارراكرسر ب نع تاييدج هب يرصتن
 لاول اردا ادب ذ يآ دل ني ور ليث ارد ا كدي تيعيص نب رب

 11 لاسر 7 ءدعرب رام هارع ام برك م تاير ونتي اسس رمح اللا

 لصوص ترايروضحرنع سب ابزب ى ب سا حار تروا سليب ساس تنارلع

 نايعالا نيله يسريبت اعلا نينر يمي نكي باله لاردا نس تررسوببق
 بريل اش قاد قاعد انيورنيآ ردت نيل تش أر | سول تيس

 هيب ةياضَر بز لصاعرل اهتايزج ن ! كدي ينطتمل م(نضلردأ اذ

 هجر ىدعذنحأ اذ | ديذ الس صرفت زجل ب باجل صامت اوج | ق تلكتياه
 ليها قاسم فتك جروا صرت هدام غر وو بج تقر سا تحلي زج

 راف ةروصوي سلع فيلرغن اذ سيب 1
 © ناايعا هو تتو سار لب ايللاردا يك جبد لعتسسا بردا بايو

 هبي ور |ليقلاردا اكعرسا تعا سلع عمل اعسرلكب جميل

 ساتتو اسك اردا اسس قتا] تاضر اركي ب ندم روس ور

 اجزم انه كات لسا بيد زن سل قع اح ضن [ليلكت نر اهلا وتس

 يلوم كارد | يزال قعلا نع نكي ب سرعاور رد فرص لد ل اننرحرا اجب

 دخىا اذه هيك/ايرتز |!لارر امردا لوبن اعلام مزريم لرسم
 اسحب هروغس كارد ا الري ز قيعي ةيينل ا دعي هلاردا قرم الار اذ اذه
 7 لا اير
 كاررا اكرم تتد سارت نار ب, سك | نيكي اذن هورعل كسا كلوب
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 لانأ للسمب كوب فجر جد لع لارا الما تلقوا اروا تسامح - ىءاصا

 ديرك اعمل ريف ترب اذا كوب لكشمم اريوق كسي ركل ني
 نين لاردا ري وبل الع شر وا لي كسر رك سا هوةنوكل ارد اشارك

 لح رصرعخو ماسي تا تءاررخ ل اردا روي هيد ل زجر جو لع اسي
 نييك لعروا نيبكل يثكل ياكل اردا نس بول ارم بد ألا هس

 تبرع ركذي نلرغأ ا-حرراش اهبل ضل اذتذ ال اهيننا ىلع ًءانب تيس ابردارأ
 سير يب اوس ىيضعصراظ ابا مئاقن ال الى حرر س اانب ىسا رد اى درك لاشوك

 لااهتعا اإل تراب يمت اقذ لت اروضن ربوع ئتات ارو ضنا ني

 كاي دلل اوس لاس يبد رب عررد س طبر تس تاروقت ازا انه
 :زيافلاقللدء ليم رين ئ ا قنرن سل فرت بريه رد حجرا
 سان بااكرب ريم دلصرم فاز: فلا آب ص يرتب صن كو ير

 لس رم فصرت ل ضمن لمئات ستر اروصّت البكر سا داني لكتب سس
 تروا ءانبانزب حجبلافد | اريجرت ترم دريت عن را ورب ضنا
 يوم ءؤص ضيف ني يقنل لماحا) تاؤح ضمنا رسأ بس يبا ع“
 كرد ضاعن سر صوم :ؤصزأ وم ند ضئاوز /متسارر صا يجول تود زيتا
 يشار ارم لبقانممه نم لاييوراشا نا ىت كن رظوسا رن ويف تعا از
 يحاول نضئاقنال كل رس عبس ترم باري كدزن سون لينا فسل وفيق
 زيي | يتزعئاقلال هر كناضم رقت لب ايريشن تاروصتللئاقن ا
 ا ربا ى كبر ىقك ةروصدد يجرد طي ست اروصأرو | ايت اروضنلا
 ةروجرسأ هروصنس رسب ايروا بينج اك ةرردص سس اكو بيوم وصل

 يآ

 اناهكمؤتحنسسارداسريد هاري للمسار نيزن ل اع اهيل
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 ددادا ب باه دقو رس ضرر او ركزي لاوس هؤابإ ََس حير اب سس

 شيقل اساصالخ ل وليش تاروصنت مما قل دنس بباب

 اول _سيئروصتل ويل مر حايرروقسلا ضيف درو حاولا انوا عر ديلا
 لاب ضيشو عرفو لور عضشل لمار حرك دك تمن وتجبر طل يس عرفت
 مك أب درك رركس | سس ىتنخي ذل نمل ف انب اجب ضيفا انتعاةداكوب

 رص عند تبعد سئل يلد رايس الريل يس ليف تيان تين ىلع
 للص بج بضل فن ت ايا ىندل د بيوس نكي يبت ضيتنو
 مولع كى ب :ضييقل سس بس فايع ى بأحرف كس ارجس يق ير تن يهب ضيف
 تاق ليار للي ىوعو سب ه؟بسب ترب رك 6 ةيعرزفلاوب

 مله بس ارسال صاع بضع ع اردا كيس لراشن ب ان ساب - تلت
 داو ايلي هس نأ سار سمن جل اهتخا رس لصاو ةرردع يب اروصتم
 كويك اها برلعلا ىف ل قاو تاروصتو ع يتوب ضن اقل ست اروشنل
 كل صاع ةروص بج اروصتر مس ريحيسب رلصا ةروص ن اردسم اهريثبت نم تاررصت
 تروض كول يداذب ل.س ا اوبب نس لايتعا اكد يريرك ميزت (ةركر من ل احا يف
 جوت اي لينك م ديللاب روصتر ابك لرب راو رس ف يفكر لين
 ”تولايررمصتم نكيل (دركر سب لاهتحا ارز كسر لصاو روص يبا رللابررقتسرس
 هو هتبسّركسوبروصتنسس_لوفلاب لعاشال جن اش ا لنريكس ين عجك ب
 روصو سس | مي ضيقا( لحفل ابدع اش لرحمس_لغغلاب كءاض
 رس ئّشلا ع انب كا ذل اير سر وعرمرت ضيع 3 ايتح | ازئب بدسم

 ع ىبس ءرسرر اير ئش عارلا قدي ئئايبال تيل يبا جاسر

 الكي آرداهبسايلن إب ذ_حراش بس وتب دوو ازيلباعبس ل يبن نئانم
 ارمعزام ىلع هلرق بري تانانم رك من_ربب ىندمو رزن عبو بم



 تس ا
 ل جب ديكرئاضارج اكد وم زار ىلع رئت اسست اروصتال منقذ ل نس عرمان
 هراَّشا نطو رب فييشيسل رس ا نا ني مهلرزت فريضت هين

 كررصتاُ لو ايل ردس”ر رأأ يدل قطنمل ا دج. اوق نم اريسكل طبي هنال هي
 (نلا ري التم نب تامر لطايرعارق تبسي سقطنمر تعي سيب ل ف اع

 زان واود ب نئانروانان (ًارّس قرص لد سءروصتر وازع نم اس نيب

 مس قطان الروا ناش | نيضيقتون ابا ىواسمروا نو تر اروصتز يب

 رباضن قاس تاروصترت بضيق /ىروصت مر بفم ير يئزب ىراسش سس
 ضيف جم يطا ضرج اض يقرع حرط ىسا نعي ضيقنلا سلو كَ
 كلوب تاررصت ييقتزار طم ويقرر وا عروضومرس لعل ابو زر عرضمولا
 هناقيتحااو ارب ا عب تارومصتلل ضاقت الرتب ىررب تب سنيضيفل
 ريش ىان ا ضيقت لاى عل امهيتا نإ نيب اهتم اب ناضمقنلارست نإ

 شق تحال كرمادد تيل ىندل سرك ءاس م امهيئازإ نيعن اىتم
 رص الاليات ضفاعت رمال سل قافتن | لسد اهيسور ازلرمالا

 ردا .رببىظققسم اهرمالا سنغل نبق فك مد يسيرسر ور ل سشفل ف نمر ا
 لور ور نع الصاع ةرروص يأ ركزي[ ليبي عن ست ارت رس كلا
 الناالررا رمال سنن نفح ين انا ةررصرت اهل يمت اضاقت اكافتنا
 إب . عريش خامتردا امن قدك لرثدد نا هب ققمح رب ةررص]
 انيو ناش اذ. سبكردا سيدرك رطل ئاما ىكء بشن آروسن ا ىج
 رافت | سرسور مالا سن نت اكلي سون نيضيتأ ب با رت اضاي سيل
 .< لوب يزعم يس جب اياضق ل وندد يرتب ا ناي ينال ضاقت
 عي لان ضيف روع مسالا كسي دس | لاعب نيروصصت ير زفم ركن
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 اذل كرر, لينا كمارو كرا قصي امهيبت اذي نيد انننم اب ارسم ناو
 اياضقرشنس ربرمار سل ًاؤثن الاو نفح | ىف حلب ام ب هارثوم ىفان العسر

 ترطسسود بجركل بأ ئيجئوبب مرقم ا فر عابن ضاي تيان لم
 تتر سارت كم اوساب تيشب وب ًارعل هسا دل كدي ايل احد لكيت
 جرعات لامتسا نيب امهسن اضاالروا غخراشلا كوبل لوب يقل لروصت
 رت تبريلرد(ىلرعايتانتهيسعاتر كنان اانانتعمسن اما
 ى#ي هعفر ٌءئش لكض يل ليت انممه نمو نيب ضيقل بس ظاك سا
 هس ربو ىلا عب اج كليبرع ايم ا نيبفانتملاب فيرقت لن يضيف
 ف رتلاديسربب برسل عقر هاوي عذر موس لك يق ليك
 يأس ارت سرك شف ىفرابتعا ام وعفم يسج رك باعمال علا طم عم
 وكاس انا ع سدرك سأك ناك ع أس كيسا لري 117 ور يدب

 ناسا حرسب_ايئو اديب مويفم اسيل اسيا سدت وركن انا ةلسركم نارك
 لة ضيقنر كسا اوم لشن ىف ناش اذا خفر مب رت دكر كب رب اذ
 ب[. اقاارتعاب كار دضإ# نول ودرع لزم شيال وا
 رع رص تلس لوب ض يعل [س | سرابتعا سارت ناشا ازيا
 ركعفر سءس ا اق مص سا ايلرابتعا قرص السا نسا ب صدي
 نعل كوب ضيقت ىسإ سرت نانا سيلدا نانا الا ساروا نيل
 حس سا عب لوردلا تحب ى مي كو بلدا ىنعمب يقل هز نع تر

 رت لسا تعب سدو لورول | نعبد ليي مرر ضيقت اوم مرددم
 شك ع عذراروا سنع ىث وذ تحيل ندم ورد سس ضيقا لي تاررش

 هادخ الوب اهدار مسس روفر نسي يروا انلسوب سبني يت ىلاك
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 سوت ب مسفل يعم تيارا وي ىس نفر برب سلع قروش
 لرسم وت دريت بى ىلع قرع ٍءَسلَع قرصا وسفن روفر ضيفا
 نيذلارتلا دم البي ل ودل اوه ىهيشس الو و كوم سل !ليز نع عفر شيف
 نعت فن رس تاروصتدس لاو سوت هيرو سم داي امهيساذل
 اكلم رن إب راش نيد ام ااضيقن ل وتايل ريقطتم رت سي
 رث س.اءايلر كرازتعا كريس ايمرد لسن ارا كسر ابتع إب كيم
 فيبر اضفت نت عل سا اكيايوبب لضعف امتردا عنا ناايمدديكس نا
 مصرا قرص ءازل ىضتفل ثري د او بام ال اب نيتّيضقل ا لع

 كيل ارابتعا يمال نيب ةبش ل اعرب عت دق اماكلخألا بذك
 مروا بسيأ تسب فاك هنم مزلي اضلام اير ىدعب
 و افدتك تس وعقل ضل اقل ال لوثيسنا كت يو يسدد
 "تروا طعتار دقت جرت . رب سرووب مس شمل ا ارسم

 ملعبك نكسربب سن قدص لعب تاروصت يكلم سارا اير لغزو
 رعب طيري ل | سهو ركل ويا تاروصض ديرك اهب طرخ ثقل اطس لي
 هير ودرب ذ رسعلسرب سبأ عل ان فلروت لملك ”رآ دكر نيب

 اه ىبن انا ةسمروا قزبل صاع نامل ا ةروص لين حم امتعس ساروا

 صان الاب لما دهير سمن ديلا طم تي اسكر الا نعني رعت ايلا ب بارت
 ةررصلا كلتنآبا ذهن غ بيجاداك» نر عل هلل سرت هي وجر[قداص رار وصقل

 نالإ |را يرش نانا لرب ل ارب ومر س اتي نارا ةروصور لكس يب اول صاع
 قل طمس ارش اكإ م علب ير ظح الم سس

 روا يك ستر محا اصو العيس | عشاولا ف روسو لانا ليك

 ظاسيمنانا لاعرببريتاشا ةررصبويكه يس ريفا اطخ قركس سا
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 ان/قداص اكرر لصام ةروبعس ا زب < قمر تنام ييرعال ضن

 عج ضعلاكتيعنم |زلا بررتومةقلاطسروابر_معررذ سرك يك سس تسرد

 عم اكريول طيس نرد سرر فلز نمثل( مروا رجرلاب عى تسي
 رأ تريلرر كلر مرلعملوبو يك "ارو ل مو جر وص كا ني نسلم تع

 لن اننا امي بمب رع اكرحبو سا لص ةروضروإ كوس ماعم روغبصر

 روا ء هت كد نيرهل ز اكينوبب مولع سن اناررتركوب ل صاو ةروص

 هو ريب لص ص سو روصو ل كتيب ى دن اصرلا كاز سس سل مل

 رجل ابي لحب لب لصاع ةروصرب مس نسج ني_لعيلرز ةليكئغ سا
 وأ تسرد نيد ذاكرنرب مريس ارك لصاورين اما ةروسي فرم
 ,لصاو ةر مجرب ت روت اون اربي مولع قرر تروا كور مال صايع ةروص
 يبل اع نقل اطر ول ل /ز نم تلا هعرت يسري ره كال قباطم
 لة قلاط لب ةروضورحولاب طع حتا سقي اطس ىيدر صفع س طر وا
 روم نواذملا لالا روطتل اذ هدب لينا وطقم دقلاطم رب سرد نليلوت

 ساب ميئاش ارتب ةررصءو سي ةينه لا ٠ جروصلاو فما حصل
 تاب كسل مرا تيس م سهل دولار 1م ب نريلصاع سس نيز

 انوبإ ام مقاطع سان امس رطعروا ب ني دوجرم ةقلاطس اء سارت ليي
 ناكرلعلا بابسا اكن نتام.قيّشد نان ردت. يستلم جدي روض
 .ايلدارتحسا تح نلانر وا و لاو كلم عدل ايك ودنتى نبل قه حراش
 لص | تاز ررنى ندي تاكهتاذ ىا لى ءرشت نقم هتاذلهنافن اهكروا

 شال هرصو تثار لس | وتكسب تابولعملاب عن لعن يل سف ارت علا

 وب لين ترورط كب بس لى دي ئش ىلا ةجاح الب تؤ اكل



 ' ٠١ قه #

 سا<يشناذلا ىلع باز جر رفع فص عر ارب تارولعملاب قلعت رحل ىلا ىضشم

 تييقاذ معي سروري سيم الرحل ىلىظنح بسر وا ىلع اندر طساداك
 لين اينما كلن رطل ئتىلوتعيسمعااشارلا تاز تسيب
 رزل اماملسلا سارح ا شلل قاطعا اعلا بايسا هك سنت اب داع ىلع | نه انلق

 نصا ةلاليا دعب مس سا كسشبل يلو فا رقتتسا ل حراس سما لقد او قو اصلا
 < رم رم يبست ترم ايس /عيبس لع رب لصاع ساي كل قل

 اىك ل اعتّددا رايشما متل كويك بق اوتر لا نرصاركم رلعلا فوم سبسرت
 ري رأ قزح اللران هيج بسر لرب اظن بلس( س ياس سر اهب ادقلع
 بيسر نيلاردا قرطردا تال [نرصرايخ او سارح سل قن ثرعدر
 وت اس ..بابسا نا ةد اعلا ىرجيلرطل لاعتر دا ككتيسدإ مرا ىف تعش
 هداه اركلب نيب صخري ثيل در كرت يساري دايت اربي لعرمنا هشلاج
 بارتاكس ا لس حرراش زن لإ ىتج ريكو لقطر ظنوا ربت سده نارجد
 نذل سار اخ ف اصاق اه ىتحرت خي سلا ةراع ىلع ا لع ايد

 دع عيل ايررصرجو ير ايتخا نتي او رجب | ىف يبس دي
 تررات اعثر نت نج ىئحل هيلار قتيل ام ةفس لفل !تاقسقدت
 نإ كر ضارعا اشم تس تاقييتت ىلا ىضس لف لوب سيمت تجاعرد
 وج صرزما عل س ةّيلت اتوا عويلظاوو مي تراعى فصال لوب
 تدلارج توب تازلإب روصقم زر روا ادع | قال ءلاردا تسرب نيد ى يي عشا:

 يلامس تلاقرقكو تافنيتت اشم لابو رب اينع او تيرورضلابج
 امل. جب ثنوترمرب ورطأ رعي ير ةراعس ينحر يع بلاس يو

 كيلا انك ماعدا ىرماظببس رع ست عي تن كارد هلا ضحب | و دجر

 كاايكراهَت سرر ببس لأ ني باس ساشا لعاسل لوقت تس ظ
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 هس سشسسسلا [ةووسسسشا سس يس سس سس سس مسييييسبسسل

 هلم لف سري يسم ارب سارع لاي/ه راش ةءاسسريت كف اسنالا

 تاما اكن توف يلا رمو ةرق ليتر صاج دطاب ساوعدر لله راهب ساع نعي
 لاردا ميدان تاينربحر قطان سفن ريب يتب عا سا ءو نهيب انتا د كنا يقر
 سبي ريم اعيش | نر ثا ىتدعا وردا (نلسرلل وين تسال هارروا تاز
 لري اقع تابثا عنا غر اشم اذللا ماسالا لعاب لكلاو تك
 رربظروصرر ا ب_ قطان سنع ض رمل ردي ايش( كير كانا راكب
 قطار ا سا سسأوردا ل دبس لير ظطان سم يسري ندر وا
 رب ل يعأ م 0 ةررمك قرموت تاب لوما وج 1 تةسجس ع اردردا

 لرنللا للا كيك ل اردا مش مك ليت ترورط كس ا ازنببب ئع
 مدام تايبزجروا بقل ا' سس ردد التنس اهيل شلل ار فسخ دعررب
 ارنا نب سروي يرتد كس اك عب دادي ت اهئ تردا لرش سنام
 كنا هيسرزروس ةرث كلا عروس ارد | زنزاع ةرنث امر ردا هبيلارت هز

 رعب وطن سنن ورز ٌرعاول اال | زرعر رم | دعاوأ [ ترتدي ىلا تاما

 ناك شمر دا السر سني ىفامةليك ريك ما كا عبس مرر هرصاو ةرم

 كك وماب هد نايتالتت ضريقللاةكتاقيترتلمتسا ل
 هك نارعتردا ب دلع س كير ماش لم ترابد مقم نر كور

 روض رمتصر ونلا عم ساب ناهد بيبا ثرعرد ا كبس اهرب فاتن امرد
 روا نزلو 1 ايادررصع الاون ايس ادرردا تسافر كراك رص

 ناعطاقشت دل سيب دبع عقال تلاع نرط دكت [لإياب ريفعالاو ناي لإ
 الاو يناس ار يركع طا ل تيك يمن عط وز نعل برلصلا ةيش د
 زمان ترطى رت ؟ن اياد الاذن اح نس اب روا تظن 1ل اي ابررصع
 برم كلا نرحرر هع عبس ارب ايا ب بس ليم لول تلهوبب



 2 ا

 تاهرج او هلوف ( ل) كسلج ثم تاوب فب ا بار سريا ج كيرا
 با ب رلكريك حس سبر بشل ضارخلا تاخد كبس ري لاوس ص لغ لاقي ال
 امتي لاو ن اكمل ا لا نبسنللاب عبس قرب ضر اع كم سجل يسب ىلا
 كرب مرايتمارومار بش ضارعاردا نين 1 ىف نين يؤ نانرك عبس لرعت ل
 كسل فاد كس تلعب روت سس نراك ا ىف قّقك كنج لي

 لال بازجاكسا تس لوقت نإ يتسرب ليمن سحاب كردي اذن تج
 روا ريش عل "ةيسنلا مقلد هييسصشس لو يجراغ تادرس لافت الاب
 لي ىفانم يي بب سكاي كرري كيسا موزن "ارب ًالاو نين الم ا ىلا ذ اشا

 نصتوما تاذ هيي ابريمرملارومالاب ناصت  اهيسرضرم ال مزيكه م
 تلراروا هيصبلاب سيف ع ادرحو اب كس (نلياعبعبلا مب قلما

 ميجرآ ب بسر جرد ليي تاسرض رك لح ىنحب, لاقي امو تايب
 ىنعل, نها اذ ادهسحا نا تليجرب عف روكي ضار خا لان عبس ابك
 لعكس _س اوأهيسفرلا نيرو ارد نسل رز امور هرباس رارمف 2 سس لج

 ْ اهلل هاش جس علرح ب ارواب اّنيلر كك اردا اكن ين وكس سا

 يتلا هكر دي دل سس ملا ىياصوبسوسكيو ارب ام :لرعوت نور ل صاع
 تلج سا ويك خرادد ىتكل تم اسوم ترتر هكدا هيل” درا لالا
 كاررارته ساير طر وك ارا لغم رج هيننلسوب دل كاردا

 كى ل غادر ستلعب يدجو ب ىبس دب تاسومل ارت ياعرب لح
 كي نامافم الةرقلابد باوجالرسم انك يبن ضرك ملم تاسومم /رتتكلالام
 ربل يعم ترتب كيل (نلإيب برم ةيقيك سول الرو قدس من كاررا

 سللا امك وب تكد رول جرت اهلا ىتسكر سلا ل ع |لوصو كردي 3

 لومي ورك ارخ [س محار طساولاعرو ا لاردا اك نش هي كيري ب ىتبل

000 
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 عع لمس او سس مدمر وا فل صل ارح بك كي مزال زيرو يدان

 يت لفاد دار تاسرضر ار كلاسي ىئ ارد تسع <
 ةرايعل بس هراشا نط سا ئدي ةراشا 4! كردياماهب .ةلر ديال هل هت
 ورح لري انرك م قسر ف قوت ق لمن يار ورجئراج كك ساحلكب يش
 مالكر بذا ناذ_رصخ !ليقنربخ اتا هقحام مبدقن نال عب صاضنع|
 ضربب عد اخ ايلا مئل_الس بشل لسا دك ماكى يا فيلرعت ربع سرد اش
 اىزسؤد قرص تروص وبر نلاطمر ايوب نلاطم ىلارك نسب دج اسس
 ام يعمم ف لمت منزه كارل اوس لاس كدب ىكبسذلا
 اج[ قو اصرين فيلد فصول بكس طاك سادت سمه مل
 ني' ساردا بسالك سف ال كسروا ب ىندم سا لاف [ويرز لا وبكك يس

 تنل اطس وك سا دك اس لسير سر جوم تك رار امن ليل سس هيلو

 لاو بلان سرمالا ضن ارز توبلي ىو - اهم ماعإي
 و قرص لمت خيرت اوب قب ان الزل ب سبءل ط انا كيس قب اس
 ةركع ف دركضارتعا ىما ننكر أ هس ليزر ضرب اكان اع ديس بزل
 ارح مالك ديل بس مان يكرم د رسمك عب مان'بكرم ىا مآ سبب
 ضقلالف ماتل اد انسال اي ىا دانسالاب نيتملكن مضل ام ئجل برام

 ٌنرس ب هيوهام ىلع تشن !نعرايخ لا ىعمب هل رق لضافل ا ديزلثم

 كضييمالك شاول ئعي فار عك يبدا هييربذك نص يسقي مناك
 (اك ف صوي رب نب اطمر غاي /ال طم داس كير سحر ب درجرم عراغ اسي اكس
 للا ئشلا نمعرايخالا يسيل سا هير ف صر ربرداجترقوا
 ىلا ست سا ىنعي مْنلا كلذ ر جو لع ابك تك و ل رز

 ىآإ

 ٍ سوو نجا بسلم ىَش هروتئاسسصبو صج سرر وو اسس يو
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 ٠ ىسا هيب بلس بتعمل رابعا نعرظنلاعطق حم سيرسالا سفن داس كسري
 .ةربسلو أر خيل | نول منيل | عروتد ملكك ي لصاعاني درب نسي زوط سجد
 بِجرت لازب سالو كاذ ارز الخم كر كت ل الدري سل اباي وب تول
 0 بلو لصام تبالكس ا لين نوت ركرخن يقر ,لرام ريش سا
 ةسار ارث يلس ب كوبر ينوب يش نايمرد كنيس ا رمال سنع
 رآوبت الغدا هب نرص ع يهنئ الا سنو بعااب ديكر
 ةيش لاي دامس سادت ليثعبس تيرابنا سم ستتبا هبسبنا
 نيف عل نير تيش :ديحلا ىف دبر ريك عب ئعملاب ننداىبيردا كب
 ” اسوي اك ايرماكا تتوسا لور دا عوضرمت اف بس

 ”ةرم مردالا سنغاهسريش ىني 17 يغلو تابث ادامه ا ب ايكيل

 حرائر تلم هي لدم الا رض عرط سيري انوبريفس اب ارو
 نالفيئ ارا أب قرصانيدريخنن ارى درت بيفنرا انيوريخ
 ةقللإبنفوا ىإي - ورب عروضو مرام سس لا اب رو بزلرت يي

 ةرابعام ظفلوتر يزز نع ترين | عبسأ 0
 لوم ت وبت سرس الا سنن خيي وب لومحسم اه ' | ١ لومتت وترا

 بنرصايدرف حطو ارت سب عروضوم لا نعل وم اء انثن | اي عروصملل

 ركل داي افلا شذ حراش يسب زكا نيوربخ تالف كساس
 روصتس ال لوف جمان ةيشي مالعالا ينس اضع

 ايس هراشا ضرس ردا نس فلتر وتم ةراّشإ هيذ مهو

 ءاخض ازرع سا ج سيرت يس و

 مصاف شر اوك وربى لرد ارعتلا ليلقي يسدارش رتل ينك
 راكم: سيينراتم هورأ تكس عي /اي لقي ذل قع و بطازن تره ى
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 ”ىا هتادصمو اور سم راو قت نلر تى رت اوتم اسي تروشوبيا
 نم نيقيلاو ملعلا عوّد وهرت اوتل ادح هفولي ىلع ل ديم هّتدصيام
 52 نارا رع سا ان يعرب لمحو يتلو ىعطش سس ىدب ةريبسر يغ
 ع "اي تس الش يبن طرش نيد رم وك يربك دا هس ل ادري ذيج
 يطرب لياد_#ل# ب نيل ايليت ام ىلع ن يعبس اي نيل | اي نوم اي شع
 رولا ناز وصح كيبل يد انسوبب لصاع سوار الا قاف ام ننقل ل ين ةيررك
 كرر واوبب د هيت اعلا دبع "زر يدل مم اء نعل ن لذ

 انئاردا اوم لص ى نقل مس راي رت اوب اوكي اي هدرت اكو هوالع كسا
 ئسرم نيدو ابيّتنر شع ينئارمهنم انّولر ليي يطيل يا ل اوسخ
 ببودعانتا لاو لس رت هلي كلبي خيب مامحا لبر لل
 . ىو رشس مكنم نكي نا - لي زل يب لو كوشردا هيدي
 هت اد اكتسب د اردت لنوع او مرلدم نيش ام | وبلخي نورباص
 نم كلمتي ( نمو هللا كابسح ىنل اهيا ثيم دلو نيبلر

 ارب مدلعمو تى تب نوعلرارارو ين يبت ت قو كستتيأ لوزن نينموملا
 هل و نوعبس ليك / دس سلا [كح ا شسن هير رم امردا امر ادعت ىب
 عوكو هتطلاض لب الجر نيعبس هموق ىسومراشاو لي ثمل م
 لري مرطب اضاكين واتا رت يربي دي ةهيبقتم_ر غي نعم ملعلا

 لما زعيقنز تكوجايوب ل صاع ىعطتطمسس_ربق اربي يثكأنثا دانت:
 رهيع جبان: دافثس/ مدع زئارتا عسب ضارتخا لساع هيلع ليث
 هراغتس اولى رمرضلا ملحال بجوم ةرورضلابوهو عب ّئكلعيرصل
 ' ئدل ةهبش ريغ نم ملعلا عرقو هذا دصم ابار رئازأ ارمنرترم لع
 هو هتسرنا ونصر يطس بدك هيسيزكتل الدوا ايزل ارضا تيارت سس



 حلا
 رئارآيكسا اوبل يلد هب ايزوبب عقر اور وا لصام ريشنالب اهرلع ىئسعي يسمع عرقو
 هتيرتاونلا ولمن وقوم علا عروق ردا لعلا وقرب لس ارب فرقومزنازت زنك
 باجل صاع ١# تاوتلا سفن ناببيجآو تبلطاب لت سرود وأ
 هس سارت اكو باتت بج ديل العفن سب جب ب بس راو سر
 تل بجيل دازتلاب ط صب ببس علا طعروا اكيباجب لصاعى لال
 مراعصروا ارب :نازتلاب لع يعز مس ملع سرع انس سرللصاو /رهعلا ىلا
 نوزيزتارنلاب مرو رمرتارت ضف ارم ض رقم طرف قيد كوب
 نقوثي الم ىلا فقدت ى علل يمن مزال لل عت (فقرتر آبل علاب مل اوب
 بدواومل اسك ك1 هجري رود ب ازبملا ان 1 نيب مزال شل اكل از ىف

 لامر رائف وو يسمن وتوم زن اوتلار لطرد دقو ار عليكن تالي
 اًربزام عر ةيذغلا ةلدلا عمد اننا[ طم لاح اذنه [سمسزالر رب ترولارما نإ
 ..لعي جمعي لل ولت ضلي رب يطل لع ضع دي لحل ا حر اهل ولحم تيس
 لع سارق كوب لسا رلعم نفكيسجروا ايي ييرمب نحت ل ولمس لوب نتححم
 لبس ارورطون بسنت ل ولحم ب كاك ابو ل صاع لع ايداع نفح ح
 تريم ود ىلإ اوتل اب هيب ١ بلير ود يع ليي تيروص سارت كرم ىب
 خنراصر هيد حلاص سنو اهاسمد وجو اكمل اع وسفن ج ملاعلا عم لاس هيج
 كياني لع اعروفصم ملاءسا يع بج تبسمادلل هرهجوم لع ييرمالا سمع
 ديت ريطخ وي اسس لع اكربب رورط خراص ايما كه ًنابتوب لع ب سس سارت
 ترا - < .انابيرب لصاع سس روم ايرترلع اكو رس ان: ل على اك كاس
 كر ضرارربف نليل تيانلس مررت واغتسم :لعلاب طي س_لولعملاب ليو تبدإبيب
 ريتال دلعلا يوقد لرب لاوصل صاح تلق ناذ قبب سن موتر صوا سديم
 - لقفي حابب سرر اوتسر ين يب هوس طل لس سس كب لول اهي
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 دوت احبرحا لولعمرت_رناؤتل | نيم تيس ملأ لولعتم لع وقول لومسرل رب وو

 .[ب بل هاروت هس رلع رقت سو ليل ادرس ددجو كسا صا ديس هل
 الاد يدرتو كيان لعمل[ ل ولسا باجل صام اي يد باج سماق
 لع رعي روب منولعم بجو با ملعمر اونا اكل دعو اب بجانب ليم تشو

 زر كل كسا رعاك هروهشمري ان نادلب هيمي تيساتبإ ىلا هدد اف
 لمتنا 7 تارت تملك ا اذلل سش هلع قرار وادينا

 بوب حاهروا وكت سان كسو تيس نمل اقل لع يإبس ءاهتن | كابإ راسا تنس
 ردخاما كسي مق سا ترابك راش ىرراصنلاربخاماو وب نحلل ينال
 يررعرت ىسعلتّقب دوبمياريخاما تيس ترتر وإ ىسيعلتفإ كراصنلا
 ري مقلم سرطان ىك كا ديب تمرر ابع تقف اوم دعاس لس“ روت

 تيلعقملالا تاصمدرصمر وا تيسرايطا ىخعبير يش ل تساي ايا فلكت
 رايحا ىنبل هب تورز جيس رمي ذل ل عا ردا هس لرعطم ىئر ان ؤيؤلرت
 الدربي ظفل ل ىسرم ند ريباني وصول او سين ترارعبولكا نكن ىراصندل ويلا

 اس ريلي وطعم لج نرطمسو نكسب سمن لوحظم وأ هو هنرى راصن يطع

 ترايعهبس ف درز/ر يثاظفلادا نايس كى داب ديعو ل حتر وردنا كسار
 للكس ا كاي تسر تري راصنلار بخ كر تطعرررملار يبو لرب هدي
 لتئراقتع!ىف د ومويلا عم ىراصنلا ضعب ناكل ,لكريكه يحس ترم
 يذم ىعك دو مد عسا تبكى يعل مش حر( اك راصن وخد هينا ريشا اك
 ه رتاوتذ مبرم نب ىديعح سما (نلتقانا بليل ريدر يع سققلاب

 لوتس د اضأ لرصت س 3 رابغ جحرحول هع ٠ ايتيك ب تلالررب عبو نط سرد | هع

 لي ةرابع لع درل لأ جا يّكايك ضلت ي لي ةرابع كر باقع حرر لل كك يمن نط
 تلفت مز ببارج قيس ةرو نوح سا لي ةرايع كري اقتعتيرنر ناجي كواكب



5 

 سير التى نا ىيزتارل رع ريك وخد نير يدل | لصا غلبي ملل ب عونمم
 يلدا قيطرت ىتتاسدهج نصداردت ىلا حبر ماهى يعل لع روا تت

 كلر تس ريج ل د1 يدع بيش نرخ بوجستل ارث داع

 رئارل مدري ض سا * | د ونييلاقرعو هب سمن نق ارت 2 مهل هّبَش

 دوا كيد رو يخف انما سنا ايل تول ردض ضن تنبت انرنم ب ظ
 باجيور شارت وسم يطرأ كير الص بس وو هد ىت ةاردل ب ةاروك قل ل يكناجع

 قيل هدعلا ليبو ملعل افلم ةلمجأب ت2 ال عزنص هزناول حراس الكمرف

 لصا غلبب مل لب رين يروا كيوب ل نق سيئات بليد د انبي م ايلع حررت
 ١ سا فاس سس ل حراش عاتجالا حم ن وكي امي ر تيسر دش الاتي ريذح اودع
 سيتاوتموت انو بزكل امتحا ضب وب نظيفسرم ا نري كايد بارج الا وس
 مسوق اومب نظل ا ىلا نظلا نوت بس قاب لج قدنإ متشعاوربخر وا اسكس ع اريخ

 عروب سلوق سرر جرم يزن ارح سرين با بج نكسب يبن نيقل بعوم
 عامجالا عم ن وكيامير ايد باج اكس اذ حراس بلس بزل اوبك

 ى ل يعم يع وبس رانا هيناجآت رت ىلا لي( عراتتجاى نعل

 ةلاعاذلل لوب قيمر يعانتجاروا ميدارطلا ةلاع كم لل صاع نشل ام

 ياتجا ةلاعدكا | 1[ مزال هسا انوي ايسذلز اوجروا نري سواق

 رثلت اما, ومب ل ييلعأ ء اون عع امر زخفل يدي  ةراّشا هيف اة تسر رى كس

 طاضانر ب فد تس ريك انج :ةلاع اك ب رازل ١ ارتي راش ا سن سو

 ىرإاؤل 71-0 لكيم رب نقتل مر اوم عيب ير دم يلك
 طيارين نا كم اسجتا روم عرط ىسا عبس حنيت اكين ب نكسب

 مظرادنو كي لاوسايعل رس كنز رك يس بااوجلا ىف ىف اكان اجب فظيع داوم ٠
 نقيل عر ال نظل | ىلا طنا مهظسب_ مرقم بر اكل يلد كسا ددا جس



 ا ا

 ايكع يضرك مرزنم ىسا سب باو ترمجم | بزب جر رع اد لكب زل او
 هلم طوب اكييد ا تلاع تاقدااسبل .كريكه يسريبنر بلك ب لايك
 ابركبر ب ىبد ,تيلل ا ليبي سوبر صاكيعامتجا ةلاع كل يبن ىدوزت
 سي دقي تنور رك ربل اكل يد برت ليت ةسوب ف لن# تاق
 ا يبشر ثيايسا عرامتجس ا لمي ل باح تك قيقحتلاو كوب
 يارب بج ريتك ب ايسإ بج ببسا ليا ئيدل بسن ى نصت
 راقلا بدلا بج تسراقلعا يبسريقرو اهب ًايامربب ىو بصل

 تروج درا أور لماع و اودع ار كوت ى ريض ا ميس درت كوبل صايع

 وأ تتوب بزل اتا سرابخا ىلمسل حرس بوب تلو
 انكوب سفن الويك ب كم يساّيد تد اهيل قعر زك شبل
 ارقام ا اول صاع داقتتع ارح سر جو ىر ايطار ا نيربكد رت عرظئ ا
 مهر اما انت روصقمىاءردا اهئ ابوبب محل | ضيق اىتحا_ كلت ادب
 ريل ه يس اني تآ بذل ايمح | سري سل وسمي عرى ا بذكلا

 بإب قدص ني قلبك بيرت قوس يل تر, بج وت ب زللاو قرصلا لم“
 لاقي نا ليلا يو بارعمن_ىقخرت كوز يمن ئدقي ءبجولاذماعبس اكس
 للي يربك ل واد عالما ليي طر قركس ساوكرضصبس مو تا
 ٠ بعررجدب رجب ىقك لاح افرص بزلرو | نرص شيمر لوادي

 داقتعا ةوق عامتجا ارابطا كوبا ذل سيمت ىبل شو وك سار لسبخ
 رم ربو كبابس ادردت سا اهم ى مدرج ضيق ايتحا ارب .6 تي سبس ا«
 ري سإ ماك>.ال | خملستل ىلامل هدد |هشدن ناسنا لوسرلا» كيا مت
 . ثوعيمط امن ماكحا غيرت” و كياد ايبب | لعب ركاعت بربس وراد لعارتخا
 لسا ًايدبا يعد ت يطترداد يمر قت ماكس هش غيلبتر لب لوب لاك
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 كرارت حا غيدبت ثوب ثوعبب هإ ك/ اللا هيلع رس الليل عي لش
 و اهب يك رسرقل فرع ماه اه يحب تضع دك هرم لايلع و ررط
 جرا عي نيرذلا موق ىلا ةبشلاب ولو تس يسر ةيص باو لاوس

 يسارا خيبت ياسو سينجل دب يبن سيكل و نا ماك لمى ا
 مر خبلبت وت ين ا كرب معا كنب است لس ىئنرو ا نيقح الذان كي
 للوسر وا كرب ليك يقحارزا عرررخل ىلا ماكحالا غيلت/ تشعل ى اان
 سطل و ل لوسر لك اكو ينل ا ىواس باس سى تس فاح كسررلزب ئحم

 نابت ا كارضاقتملا حرش ىف لان سيح مالعلا حب راثل ا رنعراتحل اوني زب

 ّ انهاريفطر تسر تو لوقيلع لبو لوسملا اذكو كح لاغرببتل ىلاوتر يلا غرم
 ىب معاىبنلا ىلع اوقفت ارومهمجا نللد هرنكى شريط با م موق
 نراود هب كيدزت كعب يناقش ١ نك را نر ل اضرر كسلوسرروا

 كيس سيرف اكمل تسود دن لوسر لك لوسر ىبن لك سيب رتبشلا ىواشم

 ص اهنلوسررردا تيبس ماع ىن كيدزن عمار وا سوي كد انف اك ررا سر را

 كى نالعرب ة ةررهتم زل اي حاصإبر ب بانك حاصوج تاير هر لوسر

 لس روب ايكك ايبركىسا لس ىشجروا مشع امياد تنساب ا تسيب -

 ا نمل ىبأ كيور

 وت اي ةريانم تروصمر يي سرب ذهل ا لعل اد فطخ يبي انالعو ىتالد لرسر
 راسا ضب وور يك كرب سرت ول ير ثقي ايم ن ايمرد كس ىجبرد | لوسر

 تييابرت مالس ا اميري يعاسا د دم قيس لامس اه, سب ققتاعوع
 رز نييك ىراس نولود حررا سب ن انناسضرلا وزي مثرلعم ادب لوس ن و

 ازيك - تسرب ثآلا ىواشملا تشل مرت نيو اسمارعا قف ربك ع ظ

 رز يف يطوي بص ايدول ام للا د تروضو للاكل
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 ري قت تروس ل ذيك ىجن الد اذهل فا مرر صاقما نشل مزلشسماو ىف
 /اعلا فشل ,م زدت صان ىننر نرحب تبساع ىبت تيب ص ان ل وسرد بس“ نسا
 ردنا كس نت الو كل سا قتك رب دل ىبكى أ سس لوس ىقف عابس قو, سيم

  10هما ارداهبس اع ىثرر ا عيا لوسر كارب مولحموت يك ملا

 نو بررحو نم صرصخو مون اهمرد كسرنا دك عبس لستر عت او طز ا
 يمك سا فو بب سيم مزل شمول قل كسور نت كي( ير حر نم صان

 فرش شيع شب ثيدحلا لد دذداب/ن يبئريطلريردا هيرب اكس :6
 فلا ةئام لاقن ءايبنالاد دع نعل مس مالسلار ةاولصلا هيلع ىذلا نا

 اهيضع ةشلثو ةئائثلث لان مهتم وسرلا مكليقوافلا نورذنعو ةمبداد
 نرريَتك/اعواردت صاف: لوسر ردا بس مادى ركا وب ملحم عكس سارت |ريفغ
 ن/نإبب ب باتكلا ل وسرلا ف مهضمب طرتش ان .هيسؤو:صاف ا دامت
 بانل ناجل لات لاري سسأ هياط شيلا سل وسر دنس
 ] ب قرناس هيلع ضزتعاو جريب طش مبررا 2س ىكروا وب لز ان

 ردا روكذم اشي دح ا لدامكه يس هربتوسن فن لسرر ارت تيس طارت ب

 ملسو هيلعمّلد| هصىبنلا نا ىوراكك يسر ايوسك يأ اهلكب كءادغت
 مدآىلغ اهنم تدك ة ببراوةئام لاقف باتلنم لاهل هّرد الزنا مكلسس
 ةفيحص نوثلُئساردا ىلعو ةّميحص نوسمخ ثيَش ىلعو نعد رش
 هلسلا مهييلع دمحم دوار ىليعو ىسوم ىلعو فلا ىصر شع ميه]ربا ىلعو

 ىرا لس رار ب كك ا كيارت ناةرفل ا در ودزلاو ليدل او ةاروتلا
 بالرز فاس لوس ىئدي قتكي نا ةاوُصللا امارس د لا عصي الذ قلب ريش
 هيلعلمزنلا امرتشيلالو ميكن ور لوس كسا لعامك الا نوب ال
 ادبح ىف اكان اب انكم تاس يس ا بص تلى نسر شوكي وبب لز اني لاا
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 لم زناكب تسكن اك يسانلسو وب ب نحل عب بارج] سدد هس نكميو لب

 كل سا اوب نترش لوزن اكس ارك يد اباب/ن لسكس ان هيي وب اورررلع
 دلا ير ص ثمرع هر ىبر ىف ا ىلاثمانماعبس تانيا - ايكاك اشم حا

 <يبرتابارج لب - يسئ ركم بمن الاض مي عيضق ل وزن ضع ضجب
 لنا الرا هدي نجر دعى اميلم يا 7 سب عج تياوس هول

 ركل وزن لوزن مييضت باسم ايبا نا ترتب لك دا لوزن سس ضرب
 ضب ليك لن زز دي ديدجلا حرشلا هينرحهضمب طرتشاو . سك
 سيب طري ردنا كيت ردا تيل انو بن يبد عرسك نس

 نايات ل وسر مالا يطع لييس ا تضحك بديا دسار, قضي نكي
 اسمهراتخا حراشلا لدلىتيمتتلبا ةدلر شلي ىتت سرير ص عريس اي سيلا
 . ثامر سلوسرتروا رن انمى جل عاود تسل قد اصوسبمل ا ةاداسملا

 كري لا كوي هو الغ سدوم ود نارج اكوبب ىذر بت فذ سبت اك داصرمضوق يرد
 كويك ب تسظاك كسملساو ةزلصل اربع او ع هير ت م ىما تيب ع
 .  لاعنرسا لس عاد رج بسك يت ىو تيس لوس كا تم! سا
 فلو مزج ةداحلن قرارها رلوقلق كرإب ريحتو جاوز |و ل [لعو ريدع
 هسة لد برو طربي ا[ كرفت ساو ةراعق راض رس ا اسيا ئه سس

 هيلعليت تبن وب ةوبن ىتمرج اص ا بس انو قدصراها روصقم خس ردا
 هزي سار داصك جست ب كيسا ديس بذاك ي رين وعر حى نش حل
 ىشمر لسان اعاب/ق وبن ل اد هز ضلرتوت هي ير[ قراص فلرعت اي
 كباب ةشابم رك ري يلي ان تس ةراف دى تبك ديب
 تامالا ةشابسر ينل و تركة راعدل قراضرد| يا زيخسدا انهم لصئاعر باس
 له زك برب اطري رت ب لس ةوبنل !ىرعو ف بذ اك ج ةداد قرا لاعبو رت



 لا لان هنباب بميجا و .تبسىب د1 0 داصرري سسا لوقت ..
 ل ايامرد نيم ارس قرا ٌةوان رقع ) سي زالوجل لاقت للا كم هت هب بءادج
 تاب كمن ارب اظدد ريكا تيسر لففاك ل اهت ّملا تسار هارب هزج كي
 تقرب نيرصت كت روبن ىرعر كيلا ساو وصتا وا تبسي ربا تس

 نفل لاوس د قب .كرب سيزر ماو عجكق رار ماري دم < ةوبنلا رعد ىف
 ضقت الد ايد باتا ارث جر ببر رباظ قراقرما لاري دوشلاو
 رق رو تب طش ضقنلل ة املا نت عليك يررعت قل يزبك تايضرعلاب
 لليوم وراد قلاب نطان' ناو بح يلع كن اش اك سرك اع ام
 سئانر كس ضف ضعت لري ايند أر هكر ب قطان ل نانا رك ضفل ابك
 هدوجر عد ئَسنااريظ ااضيزد ٠١ /لاكسمأ لصا ب بارج سوو ئكحرب
 زل قرصردنا كب زاكي جرت جنرترمر در سارابغااك داسيا نجل

 ظ هك تراعق راف شاول, تسربت سس قرش وعر هررلل نيم

 لرضنر عر ين عبس ةربن يساوي كور سيد نيرتت تبنى سا فغ اس
 ب زاكي ةربن رعد هد بج لرب رابضا ارادت زا كل
 مر كوب سس لسن ةهراغلر اسر برب قنصطيس عرشررا

 نيل يل يمن نر تس ار رص سرور يرو اظ حدس ةءداع قرا
 ل ساعربب لس ني هايتس رث ل انل |مارغرل سار لاكسما جس بارك ا

 بزاكريركاكررب مديل مرر بر ءاظ ةراع قد احجربي | «سابجغأ
 ارك ز امو بجلب اه ان اسرت عريش هول اب فسر دا جل

 ساول بى دسم سس رايعيل لات شادن اير ارراق ةداع قرافردا اير
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 رلى م اك روت وعد سرس جاكي ترررت يم ضر اعسر وار لب قم كس

 دار انتم ميك عسب ليلي اقم كس لراس يفعل هتسس كيد نا رز
 روااوسر لسيف هوس بجنب درك وق اردل ارسم نيد لزب رك انا
 1 ليرورشسو ١ فورس لسن يد 78 تانثار تلا دلع رب لياز

 يبه ترراع قرارك كس تابىبد ب سصسل ا نا قح او باج
 لاعتثلا سكر شابت اكسس اهسا نا ىو دتيسا يبي بايسا بنز ن الرسول
 كل هيسانردرل اهلك سدت [سسسارعل سي ابسا نا ةراء يح

 كررت رب لين هزيحروما كيبل يسن بتر تمد اينومقتس يرثي لاهمسسلا
 تاس اءد نايل عددي ةراع رام ماس هريورا برس ملس انس

 0 و لس بلد ل
 باي قرانرداقدود الص بلا قاو كنت ماكولات
 ةركت لق ناذ لكي وبر ركزي رج تبن ترورط كرب جا كاره تورو
 عراب فيلر قت ,وك زدت عجيل عجبا قار طب حبس ضتن ب كير رتت مزجت ي ىلولا
 رابط رمت سس سا نكيل ب اناهام زجل ايلوا تادارك بل حسي

 افوب ةمارو فاس راينا الانا كس اللب سيب ىثلا قرص
 ببسل فاس يوكى درك يس ايموب رت تلالو انمي ىبل | نلدصتا عبرا تس
 اين ق دصروصق سا نكيل تيسر: ل صاع مللليلعن عرابتا
 لس مرةدكايد بادج اما هع تملق نوب نيب تاذل ابورهقفلاب رإبألا
 بيِلضَنل اورريشمل | ليس لع بس ايكر امش هزجركت اءار/ دا تاصإبرا
 وت لرب اظ .ثعبلا لبس ين حصين اع ابكر كة داع قراوخ نا تاصإرا
 "دعبل | لبتررص امرك يعدل ادعي رصم ار ئعي هبل ئاج ابك بلغت زج كنا
 الة طبل بلر# قراره د كيد تبسأ اع ايدربك زج كب سيرد رف
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 وزر 80 عمارثردا ليةسرب ىلع اروار لا حس قر اوتو ثعسال بت

 ايري ى عر ظامب تبسق ابد يرن وك دل اري لعر رفا نعل سس ايامك يشتري انب
 ريشا ليسوع وت يل وبرباط كس ىلا عب اتبسسا ب ككل ببسإ
 اهلا ىلعال تاسست اصاإيرا ٌبيلختلا ور وا سل صتسوت اسس تاءال
 فيلق رقيق هزمت اذهل سين تازج قش يا ةيقيّوح تازجدم
 انكيتزرا سليل د نار ب لصوتلا نلمي هلوت . كيس وقنل | نك اس
 نارى ىلا ليلد ئدل ىربخ ب ولطمب ملعلا ىلا هينرظنلا حصل ولا

  47عبروا يمال سنقل تا ام سب سا ىئدلل ف اسهر فن مس لم
 عاوز ىتصو ل ب ناكل صرت لك يطع كيور ب واطم ةخاس كس ني هرئاج

 يهل نيضاهلا نع ةرورطلا راسو جلي_ صان ناكم ادامسسمنز اكمسا كاك
 معلما لصد تاس سير كرغذ عمر تل دن م ابكر كى تبول ليد
 لطم العلا ىل لصوتك بانل لصنع ردا بيدور ب واط
 كيدز امباو هن ازب ا حرر سلو فل لرأي قليل وتو ب زب ل صرت اي تلمرر

 فاير ون تاز ادام يا ناخت تاك دا د 10
 هرتالاساونس/اع ناك ا هوجولا بناج نداماعان اكما هذخات نا كلد
 أما مولا بناه نع ةرررولا برلم قيلوب نب ىرورش/د ع لاذ 2 تيوب هو

 كور انلسرب سيمت عاش وك ع نشم ورجل ابج نم ماع ناحسما يروا لصوتللا مع ف
 دعى تي سانوب ل اشركص اف نامررا بجاو بلا تانج مولا ىروطوو

 ملص الدال صرت نيب ى رول صرت ١ تاير, جاوردا ىردرضو مثبت ولكم

 ران عي ليلد بيد كنا كيس برز اي زيتعسردا ء امك يجب



 00 1 ل ا
 داع الا قرط بير زن كسا بسناب بجاوروا روض مجاب لع زف اسس
 ناكلا ىرد يربو نىرورشوب#ل صر اي ريل رتل قلن بيد زن سلو تعمر وا
 هك نبل زوو معن امرأ اك اك دع اج اوزسلالب!بسزب بح اكرر ان
 هتادل مزلتسي هلوق لوب عمت الثلا ببر ازم الع ليلد فارقت ذاس
 وق هتاذل مزدتسيا اياضن' نم فلوم لوق ىق فلوت يرمود كليلد ي
 رب اياضتى ا حار الاهتاذر يمتلكن اهتازلوي اهتازل لقي مل امن ىخآ
 سال يوراشا سس سارت تجار نطل ف لزم لوفر بيل اير نازل كلب قاب
 رسل تبنى امد ا نصب لفررك فيل ان ةرومص لربي مازلتنما

 كاتي ظوفلملاو لوقعملا مهل تزرعنلا تلق ناف تيس ىروو ير يطيلاب
 طوعطرو| لوقعم هني اعل تدفئلرم لزق جلياد يل در م ننس هيلا

 ارنب يمن مزلتسرك ب ولطملاب لع يعم مثثالب ثلّوم ا لوقلاب طفلا ردا كيسان

 كئريك همزلتبل لب ايد باوح سل لور ءظوفلم للان افا ققرت
 كوم سر ولائيزال اوم لعق حير ك لن ضاع لق سيلرج عل | ملا
 مزلتسموب ولطلب هع اززؤل كس عراب ماع تببنب عب لقعأ مزلنتس نول
 تبلاش ركن زنود لوفعسر وابو تلمس يبعث ىندي لودل الوفلا ل اذه - اد
 مرر را هكيسرركد سب قلوم ”لرثرب 20 لمي ىدب تس ني لدا لرت ثو

 2 لقب ب لير ا وسا يمقن يسر راء ليتأًااوق م زلت حيد لل الرق
 .تبساتربب ىفاكل ولد لعلب سيت ب جنو لوادم طفل ريل ب لوقعملاب ضن
 رظنلا يصل صوتل انكم امتع كلوا يرن ل يل ئد ملا علا وه هلوف
 .لئريك . ب ملاغ رضي ملاعلاره ليد يلد ل والاب ك س ترراشرت ٠!اوين
 كماالاب ث عسل الا ظفلر سد ال اوبر دا هي.بضشك ا/ارب ثرس للا فل اءثدم
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 لملم - ذيله س لو راب عدس يزصاوق رايي رد
 رب دن دارملا نا ىلع ئبمر صح اذه اهكذ_ىن سماع نص خاصا اروحر

 لاوعا لسا ئيلهيسرل احا ىرطنلا دارس ريف رظفلا رس خت سس دعت
 مايا طسوا رع رج لرش السل اوحا هد تس ني نا ردا سل هزااكت ءافضو

 ئرفيرواطمر ور فضال ا تيب ا.كو ريكا دعت لوب مزلتسس كل امس لولد
 تلامئينو ببر يقتل يب تال اع سا كيك شن رن | لس م اعين لوب لاو
 ماعلا اهك بل كسل ست الاص سار كبس ئكسربب ريك رز مزلتسرك وهب طسرادع م بصس ىلا

 ساركت ايدقم نارا اكسو ل صرت كيش راهادلا ىر مر لطم أ ثداهريذننلكو ريت
 نايات ظن سس تالاص نا ,كلربككيأج ابك يمثل يدو هس ناه كسر لارتا ىرظنلا ندي ندم
 ” مسعف رظنلا ا همدإ امال سنت 0 نارأ ' تسرب رك رول م ضن سن | ل
 دوف ايوب سيئ لاوححا يسار ظن اغسل كوم نيب نحت اع دإمم تسري لنا ندي
 ريت عرفات اير موتو رك مز عي صترس_ اد ساركر سدا رد ضروس

 ماع فرص زف عين ابيك يشل يقتل بتي اكن يرن

 يرقشو | . رار دين عجرسرت كي اعرب ليلو ىت' تايرفنرلك اكو يمل يار
 رلاقأو اقرب لاحا ىف طش بردت كسشلا. سي جيجشبلاشترتلا عب هزت ارح

 ادن كردب' لول بآل ي ألا سي ؟نيبن قواسري نا ليلو فير اذ
 هناوفخت و نكس ذر اي يب عجعلا تسل 220 باجل
 اريك ء ياظ.ث الغ انيلد ماع رلاوحا ىف طنلا سس ريذرفذلا نعي تالخ
 كبس قمر اظرواررابط هس زيف لربي يف ظنشلا ركن يك لب يسمي ردابت

 10 ااطصا كبك يدى حازطص نالر را طن ارحا نركب بسم فر ظنلا
 كوبل ارحا فرفش ثار رنا كسر نس ب_يك وزعم ل طوورشما ىلا ميلي
 هس عوزطصإ اورباهن نثارم كيل رامحم (ًايردا - رببرضلىنل يي طم بطرد ا
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 سمن حطب ايكرك و ذ_ حراشرررر ا رزقت ل اونا يف مل |ىنجي هررام هدارا زم

 بيلا تاررقم تبشير مجدل ب فاض رمح اراهايد ب اكتسأ بارت
 ىس/رر اكس با عناصل شراع كد ثيراعرلاولا يع مب ت بش ليج
 و ضف المدوي دول فا صدل ماعلا يرينا سولي يكس يبن فذ ىرمست
 كسرت مرهف ت اردتم زف اهل هوت زم | غو ورمل ىلا مينى بر قف اب . تسل صوم
 بيت لاب يترعريبا كسك ظفر ا ساس در ظري ين ا ليلو ل عيب
 فيلر رسل ليلر ب هب ملعلا نم مزلي ىزلاوه هلون كوب ازكى بشل

 ززغل 10و كيسان ضارتمك ا مسرب فرع سس تيس لح لقفل د حراس بس

 ورز ىلست ىىزو يفظروا قفلدصتر | ىروصت ل عميس هريعتملا اوما نير تشل
 غل ىت# ول انزبب ليمن عجل انركرك لين تايلر فتاك تشم نفل رق سان
 ليي انركلاهقسا تقو سس( ب تايلر عفر كك رتشمففل دل ايد باراك
 .نورقروا هييستزلرصتلا وامس كرو ادب ذم نمير وا يوم نيد ج ان

 انوبرب نير صملا ىفا لضم فرص نالط االيلدروأ كيس ليلو فلرعت ل هب

 تار ضارتغاااذبلل تيس نيا رصت والى لرب يعشن موسمي . زير ارتب
 كسير قرح, تيس ماتم اعد يرقل ابك تشملا نصر ل | نيت اميددا كرر ين
 نازتكا يك ب يبأ مق اصاضريممأ اي اه صعب . سرب عل ئاس
 م 1 انقل جرك مرد هس يعل اش ان نير اكسر ١ روجر راد

 لم ةاداسديرلم يمر صرت اس لسن ارم كمثال | فيلرتمررا

 اصييصخو رييغل نابي كئالاص وب عسل لرش ميو يسئ اهب
 عيد اسكس دمر يظل جي باقم اليشم نم دل ا نيت للي ليز ل اع
 مزطرو ارورجت ا ىلإ فل ار عمس_ليلد فلرعت با جرخيف متن هس

 . اوورك طن 111 ارمب جرام سل |مزاللا لا بنل رولا
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 ىعي رخكن م همرذلبر قلصت مس ارب ل صاع ىروصت ع امممزازر وا
 تساوت ملك جيس يريم عسا ليني علا نس مز هاب ايل اهتساو ب نم مدل

 لب ئنتسلا نم مزار دا نس مزارركيز به يساضتفم هن سلك عوج اهبسردا ىقتسان
 كربون طبول صا ص مس لسا لسا كسك تب ميو عم الئ تلا نم مزال ب قرن
 عجرخيد ابيب يلي ئتلامزلرواريئزتل اواو ادعالا قلرطب اب ةراعلا

 اجرب مزدتسوم ل اكهرعارريضت سب م زلتسملا ةدحاولا ةيضنلا

 يب لطبخ اك يوري حراغح ليد فيلق ا هذول نسرين
 "اك سا ةيببسلوا ةسهي دب وكر يتبما تايرقل ارفع عيب ممزلتسماي
 لئاوعبرظنلاب اي ثنب اريل اب لصام لع اكس ا عب_اوبب لس معربا نيت
 ىتب هو ارب مرهم اكسلع ب |عيرضت ابد قاب ب سيشل والا لع نم

 هب نيردعلا نمر نيب نيعلا بسم زاره اهنا كرك يستداف
 نعل ففلا عر يتلا قعت ارض يمت كت ريكعروملعل | ندب ال قد صل بسب
 اني نيملعلا ني موزلر دنا كمل وادم ليلو وا ارو نيدلحلا نيب موز ايسكع
 كلكشلا ادعام هيلع دري نلل اف / مزال لع اسود 2
 قل لايت لرب نب تيس لا لوا ل كش تاءرزنم وعرب موزلا مدعل لوالا

 . يقمن الكوي برب اظوق ى تل سسأ ليي دن كيدي موز مر ريتنلاب لعررا
 (ةةلردنا سنا لترين ى تير يؤ اانزب يبت و صا ىريتنل | طعس دلوع
 (دزلووتو تس ئررف موزل ب افخوق هببسانزبب طسولا ىلا انضر بسناب فخ
 تبلور سكوت نخر ويكدراو نمت انضر عي يبت ىب مدزل كاتي بج
 رس( باح مافخلا حو لبو ير ويظل جو ىلع نكن بيرت درس ين
 ترابا تلبس اليد ركل اكشإ قاب هو ليس والكخ جنا ايدي
 ”لوالا لت اسس نمت سوفا لو وب لوالا لكنا لعرهتيو/
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 نوزع رنا برق لي او مالت يتشلاب طعروا ليي ىلا جوج ور فرط
 هيلعورياضيا ري تين( ض وعل دبي اون ضف تصب ليد
 4 هب معلا نم زل ردا أب اضن نسلم لزق وفير عت لرور لليد ب

 وبل مضو سوو اريج س_تاردقم بجرب يل يبن عن اد /هيسسققأ بري
 رسما بولطم ا ىل نزلا لاقتتنا سس نجاه ريت ئداهس لينك
 ليدي نكيلصب ديكور مزال آريس تاارقرلاب لع سامر قير
 لرلا رم نيل يلد س رد / ل مس و يري ت اهسرع ربكم هب سبب

 تتار ينكر رق زلال ا فلم لق محملا اري نا هل ارجسهتلا
 رطب موز را مازرلشما هبس لوس طعام نسم زلي امرتسسسمدزل ساروا تس
 قرايم الل ولطملا نم تايد ببماناكعريبيكررت لتلعب إم
 رين اناس لم لابيروا بولطملا ىلإ بيتر لاب ىدابملا نمرهيتيسانملا
 انتراعرليلر بيرلو وب مرطفنل اب /مزرو | ”ءاراسما م انما روم

 لد يسر يت ايل يدردا هيسليد نيرتت ء/هيسىميضور ردا
 زلابيل تكل يبدل ابا ج راس قد قاشل ابذ هلوق لب تايميرب
 راتسقفاومهر بز زخاسمم#ا فلول ق عي ىلا ييرعف لا ب دعنا نم
 بيترتالب ردا كبانوب هسسب يت ثلا عم تاددفم يرن ممل ائتنليا
 سرفس لمي رب 1 انمقنا سبل ليلررت يي نكسب سم زال
 ليتنا, يلءراشا كلن الطا البيض بص نو | ظفلروا
 اسس ل والا ىلع هقدببطت نكي ذ_ىك ليبين ناس
 طيار مل يلو روا جسرا رطننل اري شيل يربي علا نم مدل أب الايدي
 دع شرح نمملاعلا مليجاسب_ابعو ربا براطمامزلتسلاوحإ ىفرطنلا
 تنل ارا ىف رنا سس بقر ظنذل ار نين لدا فيلر ع كم تبصيس مز عت لع /ءاصل ب لع
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 ثراصداعلاركامد تي اسس ساوكتدلاع كشر ك ل هزئا بج اكت الام سماد

 ل اصر لاعلا ير رواطسرتن يل الغ خاس سا علاصل ثيداف وردا لين
 قس رالي دراما تاس بع ديول نكي هبا هوب منال ل صرت ك م
 مقر طقم ارخرب_لعاشر كبي لا عر هزرخ | تسارد ظن ظنا لرجل دز كر
 لدا ردا يكد بيت نلا يحن م رخام لينا بآن كيل نرسم ايار
 زب تاير لاش هسا كس طيفنرلاوحا ظننا ىنسي ىراشلا هز اا
 قوز طن سس تاررقن نفاس قاب يقر طن نيا تالا مس تااردقتم وبك تت
 دامو نحمر قل اطمن نربي ناس صافراع لوب ماع فيلات ال بس
 بإب ىصاف اقنايبالم ىلاو لو با ةاواسم لم ضاظرو مامر وا كبس
 لون يب ةاداس ماع صاعرر ارش ةاراسيك ارو تربل ت اهل ربل |

 مزلبام' لمت ارلا كررقممل اور سا يسب اوت ب لودللثم هصييصختر
 رارحارفر نشل اريرشبل مو زل ادعس /زل كك لك صميبفك يب :/ “هب ملحلا نم
 لارحا ست اايرقس ريك كي [سيهنقداص يت اردتم فلتر تنتو سارن جبس
 فلة وار صييفخ سوته يسق ظن بتلاقي رب يب فرع
 تركو رركلاوب وسن ىنصول يابو هش نيد ف اسس
 ببر قول سارت دعيروبكم ولكل | قادم نع جورخ اياكم
 سيبك اناث عل سلا يسرا م ظنلا طرشبل مدزل تريب درعرم
 الب صييشحتلا ور صييقخب سب لاح ىقظفلا طرشب/ ام عسرظظنلا طرت
 ' عل. لودزا معيمعت باوصلاو س_ فلك ار نلكتت زري جس زبي رق
 كيندر ظنلا جم لصوتلا 0 10
 ىف رظذل ١ ناكر اوس تيرس ماع طمس ريغ مل نسل رريمتر ا
 روا درس ليار نقيل لولو دب سر ساو هلاوحا قراهسفن
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 . ةوصلاوه اذه ب اموربل بو قبيطاروا لكس ارم ل اشركت اردتم

 حاشاديري ىا دير هل اقيدصل باوصب سيل أطل ُهءار دامو
 اج يدق ا[ كس ةوبن قر لس ب جراش وسل ايل سل ىنحي
 مك ةرث كدب ساروصقل ع سا ميلر امرنا ل ننرّثلا ةراع قراغ

 قدافل ابر وا تس قداص سب ون لكوعد ب لينين نركب اطشرس
 اننا كع_زنيبسولا ىردب بلوت هارب دل قرص رابط وصغناسس ةداع
 جريت مولالا ىرخر ىف قر صرارفا ار سأ وصغت مس سمار زوببر م ان ةداع
 ورعاك ار لكنب_مولعمن يقبل اد مزج اب ليث يكد سا ب زكاكرسم
 ساري ليلر ىطت ذلك لا جايتعا نس ورشاروما اسر
 يروا تب تبا كك لركرد ات الرس كلامك ىف سس قرا ايش

 رايطر شير نرصأل سا هور باقر اهي ب سترونك
 نيرصلى عون كربلا هد بم حزناوموتوب تتاد كسكس
 كس عب رابظا اب زك كس ساروا تسلم ذ تروا نايا ىلا لل يأ
 وبا عتب اروع [لسا ل اعد هنتر عا تيا باز اريس
 رراهسوبوأ الورى أ ارو وع | هو امى كو 22 "للك رول .كساع
 امن اداص ناكهلوت انام 3 نيد, رق كسا قليلا بيز لكك
 ليملالبا ماهي اعالي فق اوم حرش دنا ماكح الا نم هبا
 دمار ياخور وصعم اي“ وو اعطال يدنا اكلي قطتي سا لإ شلاو
 هي تيلاررلا# هزبجرذ_رب قداصاعلا نم نت سرها نا تعيبرذل
 لي يرن لاقل ا لازريلا نم خبل هو وكتصير روما ناردا ييلاس رعد
 لوقس لوس كبك ف زجعللا ةلالد لطبلالقع كدذ ف هيذكز اجولذ
 . - كى لجبب لطاب قدص ىلع هزه لال درت يوتوب نلقي زلكو تفرد
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 .ةلاقارررا ةيتيتبتاروم لل ل3 اذه لوقعلا ضرما ثلخاذم قه
 نط عع ايبا تسسرعطاقرلدا دريك نيدلر وا بجاونرصاكل م بلا
 - ىلكرومالا 5 بزلرمكرو | الياي زلرم هر عج جب اًةيراذلا

 رت لا هس ل وسرت عع ل ال دتتس الا ىلع رضت وتتلذ هلق ب ليجتس اينثالا

 ترق نا لترك الدتسا هب نكي بانر لوو طق لع يسن ومان ل
 اذهربشلكو تازجعملاب ةيلاسر تن نمر بخ ١ ذه كس نتوء راض اس
 ع اودي وممخمو قواصرإك ا |: لاكي [مسرهجتنر] مق او هنرمهطمر قداصو هن هنا
 ليق ا( وبر كلفن ا طلوع ىل الدنس ن_ شخ قيس ل اذ نيل سا

 سايل كل وسرلاب نايا يربي :لايرلاب رغروصت الك بج نعل با روصتاولا
 شارل نكت ا نم ىلع نيميل او ىئررلا ىلع ةنييبلا "تنس سار هاب كس لوس
 نترك سقم نارك سار ابريل نيفل لري رص هن اش

 تزرترمرت ب ليس ترو طاع طقىراضحتسا سناب تر اراضحج
 رطننلا از بيتر كري كور نيت ىل لهتس/م عري از ارش لال دسم الا ىلع
 ةلاسرلايروصل ار بكر فيك باجر صارخ بيج اد تيري تانك يركرملا
 ةلاسرلا ىداريخملا| نهي لالرتسا سس هب فن رتومرواهكبسلالدتسا
 يرن سسأ تا الل وسر وصف هناا نه نم لك ةزجعم اسرظاو

 ترتوم رج 1 ارجوس ثيوثومر طس اول ابل السا سس سلوم قداص

 |! طلغ لكن او اك يقتحم عي انايعو بم ىلا راتسا ىو وو ى الدنس ىلع
 ريكروصل لمي ريزن حا سارل لاوس سرور نزن دو باوحر وال اوصل

 بارت وا تيسير لاوس ادم اني انب ينير وكري قرص ةلاسرلا
 ةريكا ذه آب روكذم ا لال دس الا لع نرترمر قرص كي طاغ سر
 ول“ - كب فوقوماطس ادلب رظس اوما يخيب _ليئريك م فقر طس اول ابرسي



 رس نيسقم ارق لوبا ير ا اذ او لوسي بألا لذي دل ركام لوي
 هوو اطدمرقمرو| اسمي س ا كيب بجانب نري ل ساو لع اش رص

 م - تل الرتسا قرص السا لاعربرت قراص ل وس ل ربخو هام لكل

 روا لئاس ب سف اروصّتم غل هي نر ثور نلقل اسوريتسر همر ضم

 نااونعود كين لروصت رس لوسي ريلي ص الغ تين إهب اكل ننس بيج
 لريرلانسرواصر يخي لوط, لباب ليرار وصل الوسيط كري تي( تلح

 كتررودس ارو ا تسب رك إ اىلرّرنا1 نم غبلبت اكسس سارظن عطشروا

 قرص اكس ا اني نس تنخو سارق برسل باب سرب اسكس وس حي
 باركر يسود ةنووتوم ير انتا ل نين اسم قصروا جس ىل الدتسا

 اع لا نم خطبت نا لوسر ىك حييل كيا حرك يركلرومصت اكل ىبما
 زج ب سيئر لراريبرس اريروطو اذركل وسر واهي قى لكك ىلإ

 غيب سبورت كلل ادت | ”نغبتجملا ىف مخي تو سسك تس خيبت
 ديرب رك صير بسس اي كف ب ىرركق خلا ىلا فس لوس
 اش سس ناوتك يار شت ب زل يس ليتر ركام لا لالرتس لا ى ا جر امج

 اب درك رلش ل ب لوف ارثخ لونود نا كيببجو لئاس رت تسيب ل الرس الا ىلا
 رذاذ لكك لوي كرا سري زولخلا ىف كنس تل سس ايك يشب قرم
 الرس نارث “سان صرّوصت السا “عر بفلا بازع للملا يلع لوس
 مس باب كانا وكس ركو ب نس رظوحا ريدا نيس ل وسرت يبل
 اناس" ننقل نس قسسس_ىلال دنس ا قدص اك ريرت تير اون نديم
 رك سرايا ساكس تقيل ب اب _روصتت اري سرنا كبس ترقب
 هر للعلا دقي رواتب اعل لا نع يدب سا لس "لوس

 يبو رب قرص اكرس ا ستروصرم| رت ب صلال اد بيزا نمزج
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 هيف د اكره ىسأ ميم الهلا نكل - يس رتف هتيمربتت تنم لالا
 نوف در داو هل انيرلاب دريت روصت اذ | وامن نديرو
 كنا نم خب تساوس يات اركض اردا تسلك كأم ارت سال سكوس
 لالتالاىلا ءانمردا كيا يربي حرص بارت سري ل ضد قرروا

 كراع قر ولو سار ايي اهرب ميج ارحبو لاوس بي ترودمس |ثن اكو نيب
 دع هر اد قصدس اذ دعو لوسرريخم الك 1/7 الكل |نللالك آر

 دهم لوق حراشلرتسئءاردا لإ اعتمّشلا نم رغلب اهم برا ععننلا عيطت عم
 لربرلامذلبام لقي ل هنن كبسملاد ًالدتسالا ملعلا بجوبب لوسرلاربخ ىا
 زيركن عرظنلا عت تاسست يربو رش ثترصرأ ملحلابجي 5

 هنتر دير اضخم مس نيتقلاس نيل قمر وا بس ىلالدتسا اندّيقي ؤلب ام
 رتتس ,تازصا ان اورع دارين لك |ىععي تودما تدان يطل

 يجز سررصت املاء بروي هد تيان رم سف سكر واهب ع
 ةلياسارت رع عطتيس_مراعتال اردا تاصرا كيسا ني ماعلا ت 2
 وصل ص ان كوب حان تر كسر ل لردس احا ىرظن ث ورم تبت

 نيتثد سار تر ابريخَتملاملاعلا سكر يتغايناونطردا سريري ف صرب

 لل نن اكو سر وكرم لا لال تسلا ىلا جراح كدب يي ملام ثورع تربت
 ا ف ا اهب يختم ثدرع | تربت ولينا ىلع ف رتوم زنا
 ا لالا ىف تنك انما نمو ريدعريفتلا ختم رق اننا تاشا ىلا

 لووش ره سمو لب نتان "ضيقت لاقحا هدم ىءأ نولصح اباد نم
 هدو روضلا | اء تسب ام“ تبا سلس | تب اوبر اشم هو عبس انو تب اما اسمك

 نام ىجل نفيتلا ف تازتارتسردا تاس عبسانزب تباميلاب وشل
 لا تابتلإو ضيقنلا لات مدعو اي حم انش ارب باش سد
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 لامعا عر ريلي لا شركت ابن ضيقا لامتا مددع لايك ارت ا نى

 سا تاير اسما ىف رب لالا دن ضيف انتحا ايس سدس شيئا
 د ارب نا هلا مهللا تبسهرئاف كس ررارخل لذ اعترابش لفل اذهل بلغاري
 رارمدامرغالا سسعلوف ضيقنلا لامتحا مدعهتس ضيفنا ل اهتحا مل عي
 ضيف م ونود نايك لارج لحن ئطخ يفتر وا بكري ا تقوس
 ماعلا ضيقنلا لاتح ا مدع وب دل وثب دق اسرروإ تس وتوم ف لاوتحا اه
 روار تلت ارث ز ثقل تّتو ساددا اًههيامربب عمرا لس سار اا
 ريع س سارت ل أملا ف لارتحالا معاك دارس وسلا اوبس رم اندب
 لام اف رك ان لأملا ضل ارتحل ياه لكن ب يسم
 للاتعالا معرل ديم ل امتت 2 لج ع لشارد هيفام هيفر ل
 ضنقنلا ل اتحا مدع كيكه ب لفقخ من الط ب ابو لعشر رمانا سن ىف
 يلم ابوبكر لاذ نكس اردارك ساو حرك ين تيسر موقع ازا مع وونحم
 ولعت دوب ب قاذ ناهس سارواوهزب لوقت ربت ضيف اها ىنين
 دا ليج له يس مرلحم اي سير لئريك يسار ب عراف ست ايئيقليواع

 يشك اعلا ركض يقل عررقو لقعلا نعي يسر يمت بصل ىلا بلت
 لاك وعيب ملاعلارنكل انتحال دهر هكر دا تبسدررحوم لاذ كلاما يحرك تس
 اقلطملامتحا دع لير دابتم كب لير صوم دير لولى تباعسم  اززك
 نسل سي ىوا يعي سفن نإ 4 والاف الاسر الام زب لاعلارنكى نحب
 دلل وبينت عر قيشس ت ايرث ظفار وا كساب دخن ايس نائما مربي | ريض

 نط تقوس اوف تبايتريفو | (بانأن ار اوس لب احر (اعرلط رت تاب ايال
 بسمو قل اضا اتاي غغلرر ا صاوبب عربا عي لعل دا بالج
 داقتعالاهعمب ملعوهت لوف كي ايربب لص او هزي اذرتايررك يدار
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 مزاجلا قلاطملا د اقغالا تعبه و هيسلصات لوس ريت الدنس عري و عب

 رتاسك م زاعردا ايئاموب جراف ل مج ئاس كريت لن باطم- تسسس ثلا
 بيف ضصموإ ركل ورك ضار دع ارب سس ليضيف اسست ارو نه
 ةروضلاب يائلال علا ىصاضي ف نصل وقر عيونه يسك سس راش وب
 فام يك, مغ ىل الدتتسمالا حال جر إ فعمل وق ئنيكتبدتابعوبوذل
 <ييرلالدتسا بظل ملغ ماترد نياماكتم دنع ملعلا عمره اذه للا

 وسلا كلر جيو سب تيب مئه اهب ياطسو هتك بيجر هوركل يئ سباب
 داق نعمه يسري برئاوت برق الاد تس جدايل ركل لاب صييضكرس

 ةرقوو اكرر تس يسب وسرير رطل هوركب_انزك نيب ري مس علا ىعاضي
 اب ةراشا هنار هب تايروضلالابرثا لي تابتلاكروا نقلا
 لين فرب ىدلالامنتس بو ييلقث لئاو / كيس اجاب بمر اشا فرط يك
 دب زل ب سن لوب ىبلال اوس انلا ى امنوا تي رينتم كن يقلا نحب
 ةنوملا تايلقعلا نال - تس كايرو هزم بسس مرور اسر جك ازرع لامك
 . لودر لينا اصمس_ ىكو ليجد ليسرداررك و ليكي ىكول ىلا نسم ج
 ١ حراشرت ازنل ابرملع هلق دك نعوفصي هاذ مهولا هضراعي لثعلان اف

 ملل يلع ل وسير العب مودس زئازنلاب حا ىجرملا ىلع :نوبللا ثييرع ابان
 يدعي مقبض رك برو ببر طامخ لك ةبفلاّس فرع 3و هلى

 رسمالا تقطر وم ثدح ا اذ نا قالا فرك كس سشزئارتم سير وربشم
 رق تالا نال ئاوتسل امص شما ةيامملا عرشمففراارتل ل طر اصح لربع |

 لعب ضاع ا نس حراش نئارقتل | نعرظنل | عطن عم هلو ملوبكل مت عمت *
 8ع "لور شبر واناوتم نول نياعوأ هورب ملعلار يفجر اصر اي اك

 ريقربا لينا شر علل يذم ىتب طداصر ايشارو اوك لب سرير خم



 |؟ا

 رجب <يربخهددإ/اى دام كايد باج اكلي راهن وتب نار قلاب نورقم
 رق نئازغلا نعرظنلا علت ميداينب ليتر رخص قلل نما حل طيس
 رت تس ارةردنا سطع تمر مخابر يي لتس نسخت
 سارا ارتست تيسر وبل ظذلا عطس لئالد نليل يحيك ظننا عت
 لولا نم ركل يار كة رص سا لع ريد ا جينز ل يند كرس
 بوم 20 |عرراشررما ركن لل اريل سيب ظن طلح لئالد ن <

 لقي علا يفسر تريك مبسس لرخ نقيقح زررو سي ترص دس ا كي

 تلا معلا ل فتيربسرق داصربتن كيل عبس لع قئلرط ضرع ردا عيسانب
 زارت تدي دروب لص اهريدي د ارسم حس سال يايلرامش
 انمي هوو اهنتس | مس سس سا لست رق ب نو قسري الج سلس ريم وا
 هيرودس خس لوسي ريض حدد اكان اعل قتس يبس ر كس كدسا
 نورقمريخ هس ايكايلر اه لع يبس كس ا كل سا لول ب لص عري و
 ب ارفلا عرعر نلا عطسروإ ههحول دمر انور ليم هواغتسا رب مس نيارقلاب

 ادصروا لقشم رين ئار قبس اج للتي يس مو كل كالا ندد
 جانب هيلعبكق رب سبت ققحتر ين نيل سيب درعرم نئ ارق. امو
 ابزء يمن نقي ز مددت نك ب قوب ىبدع اش نكي ناد قل
 دور نقل ئااد بجلب رو سبترإلا نع كش سليل الد نال
 زف تبر :لئالد كيمخ قرسوروا قي لوبردا نم وكر ورضا ادم قرب ق تحت ورز
 نالكة يبذل ام كت ادا عير ايّنع ا رررخ نفك نفك لوبن ترد كرب

 "سلو لوب ماد محابيغ لاري وأ سرلاددس ل ئاداتوا عيش بلع ارتكب لال
 (اقتنسا لترك ك لنك دك م الاد ابا عب تيدر وكرر, سا لق كالذك
 مسس سبتو ب يعطل ل الري ل اد يرش قرص جهيس نير هر رار يبرر
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 ة دينملا نئارقلا نعرظنلا عطق عم حراش لرق يعرب > فدحت رص

 سبر توقُت دل الدلا ةييعطق ير قروا تسل اداب سم لقعلا هل هل دب نيبقسيل
 لبرربخرتاوتم ا مكح ىف ءلوق قروب ليمن تندم ليلد تحب اتوب نين كقنم
 سرت رتسر كارت اتم ارلكى ف فسد شرك سس م دعللر يفسروا نداص ع ا

 عامجال زب عديل تلي نك هنرول ىدركل ير جو لسا لايتم اهم ايل ار
 لفك رزللا ىلع وئطارأ اكن جيس اصدسس مقيما ىتكري لتس حرت رت ارتب

 نايل صب بزر ىنيقل هاكينوبب قداص لينا لعلب ب نيش بل قتلو
 هج سين تروزم قرط ور ظلي ةصاريلاب تيانركيي سي زئارتسا لب ضان
 قل عمترل لول إياع لرق لس ب ليما | ىقرظنلا نيرطل تب انيرع تاجارما
 رووا ىرعملا ل شمت ادع نم لوسرلا نقاش نمو ىل اوت لوتو ::ل الضلع
 قدا صلار بك |رصح ,ىإ سمح ا كإ تاوجا لصااح آلان يسّر لال يدب
 زون اوم | قوم اسملا ىلع عبم ء]رسرلاس ة وزن اوتن | سمودل ىف

 جالا جيتا | فزقيخد ورد اهتز وتم رئاوتنلا نسر يركييك يسناهلاو
 هالات ب- لوس اخ لصف رج ىب هدرا تيس لع يرش ادعس لوس ريشي
 لا لتس زوجتلا و مجلي سرير قي | لعىنيرصتي -  كلل ربشددا

 راراج انر كرد لوس يغرك ويدل ترك ىف اياد سير توتر اونا
 ةوق هلوق جسر اي قداص سرت قصر مر يل ب سيب قرت باكر
 كيج هيمن اه ةرقىملا كرست ل تعدي تيسفيلرعت ىلقكيب رشم
 مالا بابسا كبس ب لاوس سالف تلقنا هيسانزبمرلعلا ترش ب
 2 هر ل 14لقكل يس ا سكش يبرر صت عوج فس عراسي ذل
 دوا يسري خل قع رب كردي هس سبل اب ئجلي قى

 لعو | عينت كرري ركعتي اب مولع ا بسكن يلر نر كلغ ام



 ا
 ات امارد الاد ناعما هتس عن وس سبك ضن ليعمل اروا ريل ناسي
 للقب انرم تعب اني سرس ويك يرد نم كرر صحت عر عسسأ موس
 رك يرص ضرع باو السا تس كله . كرسيف الرسل ندا كرو جيس
 سطع سديم معني تس فيلر سأ ى نتي ل زى من دل ٌيسلا فصو
 روا تيس يوع كارز لل عتس هو يبس جس سمت يصور وإ رت

 بولا كا ل [ريل ان اج ابك يمن ل اكتر صرم ٌّىَّش سارك ئْس ضصد
 غال عفش كاش !كسلعاذ رد | ربل انس لين درج تدلع اذ عسانا“
 ل نوصل شتر تس ليش رجول قرب ام يشف صدر و ارب رطس او سس
 حلطسملا ىسريذلالمحاماو . ريب انس يصترحو سا تارت ءاذيإ
 كرريريفس_لقعيتبر بير صخر عبو رايد بوحي ايرركرب لاوس ضع ”ةديعبف
 نع هكاكفذ ١ نكمي ام ئئعل هيسوام ىالطص | يحس فس ا يهون كرب
 كرري لاهفلا ايسر يصل ايا هدرا لرب مرام با ررحرلا,ؤرذالا

 وكس سا اير/ى عن قا ”ةيرسعال نحمس لفكر أ د لك و وزن كب

 سيشل باير ياغم ىشافصو اريك يس ين قانم كئيب ضنا ثصور
 تاريخ اذهل قو رريعالو نيعال تسريب ى ريكس ا عيا يبن نيع هيج قرب
 ىكاالطصأ يمسي اكرر ايو ريوررا م مأم يعبد تما لاى با عبي ندم لي

 نول بى رن نيو ايتن تس سا تبديل رب قط ظل ريك يسم زاد يعإ
 . يب سب عجاس عير يوت لج اريل تفحم الط كريم ذم فرانس
 تافصارل مع رك تافص د سقلبرس مرق تافصون كد بر 11 2 لا ربوبك

 كدقنرروا مدع اهتافصمبيد كر يكل يي قد ياغم قت اانوصوم ثبا شره
 هلروق هه انامرب رولا ف لايقل | نس تروسر سارت ميك ثوصوم
 لوا كرجل قن نلفت سوو ل فكن حراش ب ثعروج لب
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 هتانرب لاردا اك تاف ءايضا ةءاس دس ص يرجي لقط ايي
 نآروا تايون اترك ساروا تن امرفملا بينت رطساول ىئعل طولا سولاب

 ب فلوق ضف اهنيعبو بكا درعا نس تشو رب امل اب تيس
 تائب داس سل رثلاردا اك ايل كياسوجر وا ث ااه مويك .

 تكاردإ اتا هن نول مك اسد رسل دنع رستم ل اغسل مكروا

 روإرضس .رارتع | كشفلرو ا فرع كل سا اكتم اسود <اوب

 ترلاؤف دشيسس ا ئاسهس ل بق ا ظؤل لا راش ا ذإ نوران ل قع

 غلرو ا نعرج ب _ ضل سيما ر وكزما |ىرعملاي لقعرتربك هركدراشا

 هلوق لاري انساصيسر كا نس :فلردا ترحل ت نالغ

 | يدري ررلعلا بسس ل قا افشمم ضي ملحن بس
 لس انوب ماعلا ب بسس ا تسيل امشوسسا لين شل دال ابس لكلام
 ري طحالب اك لو كو برصأرم اذ عداشرت ان اهرب
 ردع | صرب نار كات ييرصن كل. لسا ركن ين اش ز دمر وإ مرور
 سسسا جب_اوكر لطم عركايكرذاضا| يبس اذ ىثح_ ليس
 نازل ال نرودوك 3 طيفلروا سيريس ى وطول الرساروا ىدرورطرتخ اسم

 .كبساك/ ولع اول ! ب5 ببس ب ىنجي ايك/نملا ىلا هراسا سس اراك
 سكى بعل نيفلاخملا ف رضب در هيفف عب يبن لم زور لي/ييف رك
 صييصت ي_حرراشازلل هتيسد رايب نيفلام ناد عبرا ل عروصت
 معلا اببس ل قكرو | ح_صييق والي ري تبى درك ىر فس فروا يس
 كة رب معلا يفم لل قعر لو كي( لي قرض فانتم كيب
 روا لي نام مط علي يؤم لي باتوا تايسدنوب مترف سدد لير كس اًقلطم
 قف اتركم اهينوب رحل يف تاير فن ]يقرا ليئركك لقا



 اوكع

 درر قر عبئا اهيرلتم اينو ب ديفم لاثلا ةفرح اوي بل تايبإا
 ةفس فر (ضعل لما ة ادق فدلتخ لا ةشك ىف ماب هلوق . هس

 مراتي و ب معلق عت املاح تيبس ليبلد كر فس الف (نلا يب نحمل
 تار طذ عويجرق هيذمس ريك يبز ليلد يتلمس هي هس ليي نالنغا ةزفك
 الاتلاددا ىل يس اسيدوا سدت ل يحلي تيل اما اينو ل علل ديمي
 سينب تبثم لى رغد لسن ا ليل ثمل سايس ليت نالتخا ةزئكرأ
 جل تالتخا ةشكالذا ب( وب ةروشي لف د يرد لرب
 'الظا ةزنكر سدا تاي ددعر وا تايسدنب يلج سيب /اهنل | ةققستسرج ملم و
 كي يوعد كن !ليلد يانا برم تكل بي ارت ينس كن زاهي
 معقل فمر طلاب ن الخ اكرضسر خضع ع ضقاننم هلق قرب ليج تبشم
 - ام ايكل الدسم ا سس كءالشتا ترا سا نالوا نبأ تايب الا

 لالدتسا اسمن للخا ةرئل جملك ليلد ىسا يسر نقانهلاب باحر
 تيل ر وخسرت ةل وب سم ملم كت افصس اردا ل ! تاذ ل جيك

 /سسسأ قوت ب_زتاغصو لاغتدملا تادنى ا ةيسرلعملا ع ةبشربرريك بسك
 ةنافصو هللا تاذ ناكول هس ب لالتسا لا, وبل . تايل مس( دق اسهل
 فتم ,هزالل نكل هيف ءارإلا ضن اننزد نالت الا .مكامدرظنل اب امولعم
 تايبل الا ىف للا ةدانا عيه لثم موزلم ا: نالتخالا ةزنك قم هنال
 ران اممحبب اكشاي السي كلمتك ياي كضفقلري كارت يضم نوكك
 نكي اي نادرب كل . رب ض فانتم اسوس جرعذ امن اذطل رب هس
 كس نظروا سلما اكرافتتا لنيل لع فلاس ل تبايومدراو لاك
 ري وبل | ليارب ىراع 16 نكس /ى وكي هدأ 20 اكاضتتن |

 دس اف نوكيالن كسروا انمهس دك ساعي لل سبأ نيقل تنل
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 رسافلل_ضراعم سيكل فلول ضاننن | باوج ار فسلم كا ل حراش
 2 ريم زير اعس ركل يأ وب رادار عل ل حراسرت جرسافلاب
 حرث اوبر وفل ضر اعس عيون يرن يك هما كا اوم دس ذوق سايد هزئاذاك
 بي ضارتءا لضاع ةيلع درب رل يدر ض ارتكب ًادساف ندكالخ ىلا نس
 يت ادق راسراد كم ازلا بريك سريبتد اشو انم مازلا هداذزرك
 5 تريل لئاق حك لرب عسصست لهرمون
 هدانا يوزن ست اردا لوتس ا. علل يفم واغلى ر طاح كد سا
 مازلا سوكر راينب بيلا ةسدوب | تل ىا جهت المزح رع

 رسمازلا نى ارت نريك جرس رضر أمس كد اعرك جلب

 دب بلين لقاك سيقس ين نام اوبتما نان كاش
 م دي لوب علا يظن لا راش حليق ن اذ جسارتن ارو لوقت
 لسيد انوبب م عاليفم اهرطونا كس ري لصاع اهرسبت سايل قش
 ناش ابنا هيرتسىرطنركا اربد الضاد ت اله ل اسات تودي
 تكي سل انوه سبت يانشعرط ى كرسي اذ تبسم او رظفلا
 رصالع ةداندلا سنن ال ةداقال اي ملحلا شبام || نه اب دال طإ تعا

 مثديفكسر فنا بسام تل الدي ١ رماسسأ تروريش يركب اكرم
 رب طر علل يقم عازر ع ظنك سميت لاددي ساد نركب اهينرب
 ثبب سس ليل ل هر سيتم حلا يم ازرع قرنا انكي قوعراكالاع
 م كدا اهرب م علريفم يس 1 تجب انوب تب 2 فرصلب انو ليي
 روان ب لعله يفم اكرظننك يسمي لالدتسما لصاعر تريك نكسب ني
 دل ليش ى؛ يرطلردا تسليك يبا دل الرتسمأ لب لماع يدي ين
 00 هبيريبأ قلل الرتسالاب ل صو
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 00 انو ماعلل يم اكرعت ومب مشولعم سس سس وأ
 لوو اناني لتعمل ارلتجسايزب مب ل ُ !لوصروا نكس

 تساراجاه رمان انتى عرب ركل اعقب موقت ظل ف ديشم دوا قرب

 هد اثالا فنار كايو باهحاكس تحس لئاقلا ناك ابي
 أ يك 200 | هومصنب_ركشم جرو تيس هراثالا يلا مويس

 2/ لق اف بج هي انتركراكت ار ييروط رجال زوو ىنحب املا
 1177 ياك | شدبح نم عر ”ىكو بوت لمدانالاب ربو عام
 2 ”تانادلرتا بل  اهبوربوعتشموقر كومبو ج اسكس ماذا سدس

 اضم ني ةرايع عارظنأ اب ةداذا تابثا ىا خلاب ىظفنلا
 سرت قري اب ب قرا هداذا طن ليس ليد هراب سا مالك ريكا يك
 يذم عير ظن لدلك كسير أ كد يابس 1 مذالردد لين ةرد

 تاس قس ع اكرم وتر مر صر درع تاي اك ارسل را

 دانا جر داتا خر كفؤ عروضنا لنحت ظ

 ضوصخت كر لرت رل عبس رو لرب كرر ضر سى ب روتر وص 7

 - ره ال ارم ف رقوم ري نر يراعلا رس وشك رعاك ا دوخ اندم حنيش

 رات | ىنعم لاقي دق هجن لطاي اج اوبس ىتشانا

 ا 1م زالجتصتس قدس ام لهتس باكرا لصاع عرور عقد هيسياج

 ىلا ابا سس سكرت وفخم طنلا تر نا, صيضح اننا دان | تابث انس

 ةداضتما دارسي طنلا لح ا تاب ليريك سل طاب ان( مزال
 / د عرب لماع قا لري عسر خس يدل جانب فنلا نملك عل .

 فرع اك .ايرب لماعرلكا اررءمسن اوت 1 اكرر بتاء بج اج ىئسل

 ديغمبرسا كيسين نوقر ب لس يدل سي ثوقرم زيف را | نرك



 : 1! آذآ

 رم الار عصري ب نبراس يت هارب ملوي د: الين
 رك ضف ميج ايركرآ اكبر ل صاع لكلا لس ظأر يمي تجريم
 م وافتسا سس يكتب اسس وصي اكار يقم ع عننا نول
 حمارا ىف ًاريفم نذل ن دكار لماع ردا اين ديف سل وشك ذاكر
 مزال ةر انالإب لع 6 اهنتسا وتب ىب لع برس ليل سب دس سس
 سيلا زي ن الر يث للع الو رتاخ ا. لعل نم ال اول[ ىف ةتداذا سنن م 7
 ك2 مازع عراه ىمل | خراشلا هفّتز دقد رش تلات اب
 :اريرسأ كل سا بايو راقروزلردا قرع بر صاقم عرش كباس ا
 لك ع فيببزت لماع كريت اقتل | سرئاقع ع دامي ت كَ
 داق اب طعررا حر تب اركاب لع حيسانارم راف ةس ب طغاعسن ريم مرن
 كويك تيسرل ةدافار طن روب لعلب | سو درببرطنلاب لع بيا يدل سس
 زثبج جانب لمع تتر سأ مناللاب ملوك يس ان يدلا الذ
 ترده وزل ل يلد ريلي ترص ار رب رم اك/دزل فكروا مزمل 1١

 موف مزاللاب طعس _نيملع نارتر ب لعوب معدل قسد |ىيطعاكز
 ترموزلم اب رلعو مدزللاب لع مز ل [لاكش الا روعي اريل سجنا
 . نوب لصاع مزالإب لع تس لئس مدزل نقلب مدع يكرر وا كر لهم
 00 |!فئرأ عل بسير مسزالنعل ىلع تلا قرت اميىنعل زود هناد

 ئدضترت و روبي ليش رود قتلا ترد لاو ودسإ رمز ال هندافا ىلع

 ايرظنلاو ين يم مز لل هو لة يكرر ودرل وتلا كلذ لد كتي امو
 ارتب يزن كك قرر[ ضو ريع ند إلا عي رس لتب تبي دق
 لاروع 2 ارربز مالم تبت ايثا نايرردا يدير جاك باص وفك طل تاب
 صرف طن ىنيل رب راتب اس. دو يضل دفع عي الزج يطق أةرو
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 بجرت ب_ريفم از ثيح نس صرفت ظل بعل ان صرخ شرج مس
 ريشلظنلا ناونعلر ص ل ساو رب تب انئيلكسس_سمارأ قر سريفم ري
 .< سن سرطنر ازا ضان يي ن ءكا كييف
 . كدب, اذ سيخ ث يحن مصرف ظن تيشرت كرر يلكت د جبان
 يبت زال ضني قتلا تاي |اهؤل كوري نطق لوعطمل اما غسل تشر
 < اذلل ب لغاد لس عير لك كريتر يضتسالل اوس طري كيك
 توت نازومير ايو باوج اكسلا كسر بيش ىرب اوم ىرظنرت ىب

 رسب رورط سف و| رب ميرظل لك مت مك يساتلسوب ساحل لا ةيسلكلا

 .سرءذغ ا ترقص باب رك لسا ىندل ءلوايل دريك اونا كلسأ لب
 صحت تيران عطس ساره تير فل لى كر بركب عدرد سس ظن لكل
 منار [سمتمزال لوم يظن اذا ريطئرارنبل ن سرك ذغا حا
 .كءلرتس اش طنلا ثنو ًاريطم نك صال اهيظنل از كاك
 ريك ل لمت الور ظن نا ثييح نم ل تاز ضخ تم ندعس كيسين ىا

 . ل لدي ويحس رف نك رصالب ليث ظوفت تاز رص ني لوفم
 صا ةهادبرر حل تب يدق ث واعر تل كو ريزتس ماعلا يب
 مرد اطار كل يخرب بله سلك ظن طقس نور ظن سا
 - ىكقتلا ىلا ع ايتحاريغ نم هلوق كرب ةرورطلاب ري ترخ ىبرت عبس
 لزاب امك رب ةيريشأ ىدتص اب ا عراش نر جل دق نأ لمالا
 ازبلمضا وتم اسكس بوت لو ا نرص رب مك بسن يب مولع تس ىااوق جلا
 ىلا نايتعإ زر نسردا انزب يبت اثغ اكن بس وكر وا هو العكس رحت تس
 بيرو أى لهو العميس وبب ذم عز ارح ارق وطن ل لتتم الررلغتلا



 ]م
 سييرا كئالاعاكرب ىروضروا ىزيرب يرجي تاكو ريفو سرحت لسور جاذمت اك
 لص+ ام نال ببسل ىلا عب يتيليغ نم نمل يامن يرجو ا:لوا اذا
 نمل بقر قت رابع يرو سسلا قدم ْ لا جاتحيال هجرتل الواب
 ام/ى دا قاب 3 1 مال مون حصا نونو يمن اذ اهركتورط
 ظ < لوا عجيب ىوغل قمح دامس رهن نك هج عرعو لسا

 ير لساحا اب وورق ظل اوخيوبن جرانحم احا لن ساروا ىو الع
 اكرجؤتلا لوا رارلقتنل ىلا جايتعإر فن نمونحي هجرزنلا لدالاريشت هلعجر
 سوت ذل جرام اكبيترت ءلكلوب يدا معقل اروا اجايءانير يفت

 من ال فاس رقى حرر هيدكابكرق دون حاتم نرط شى ين دم
 باس قرش يمرر اس روض لق تءاالر هو ملوك نيس: يس انمرو

 شايل نوليام ابنتي اشكال اقدر لكك ببر يسرا
 رك ايسلا ةرظارم نيبلوصتمس سيتي بجي مل صح ف لخدم بايسالا

 باس ٍة شاب سلو سس سيستم هدىروز ارب مولحبر وب لضروتي ش
 ١ يرق وا ةدايع فنعم ى عي يرد ريق وهف هلوق زو لغو الص ارا
 . ل عااسررا يب اش يلب اتم رويل -ساظهسعرراش
 لاهتسا فراس | ىننر ايت الاب بايسالا قرش ايسب (ىلصتاو اب ليضكى يفاشبا

 اقرورتهب اكو ٍفناتلا وو كوب ل صاو رع حرعب دينا اهكسرايتغا نيب
 . رايتخا الرب اهرب يمن لص ارتءاس هس ايتخا ىنعل سلي لباسا

 م غلا لكن اب ماعلا عيسي اشم ليىروضروا تيس ايوب ل صاع
 ىلع فرم لام سطر يلس ير يبت نف اوس لل تل اشم يوقد نحاس
 رواويس ايتغالاو ةردقلا تدك يرردرقم تاؤتل ارواب افثلالا
 ةرفلاتحت عررد يل يرورقمروصت ل ولدد ير واسوان ير طروصا



 ش 5 ظ
 لى ترايتفالاب بابسالا شاب لصاورت بازل شرايتفالاد
 - هينفع تشامراب/ض تركوا شلافنصم نويت عزتي هناد
 تيانرج ضلع يسم زال ضارتخا بري ىسار ىف استتكا ى هي لالدتسالاب

 لوا يركن بكا -76 ورمل لاع الت ا تابب ردوا تاسع يع سلععلا

 اهروطانإل لو ررجتلاو سدى | قط: تروتوم رس لكلويك يمن تببانأ زف اسييسربجرت
 ع لدا اذمل ثم ليي تلارت نيلالئتسالاب تب اً ءاروا ةسوب ذ

 تاير مازإارظشلا طسرت/ ع عيدوشم اء حام لمي لدن عشب ضع يي
 رسول ل لوصخ اي |لبر يكس رس لع اليو تايئاصوو تاسرجت

 لاش فرات لولرر و اتش الرسم و ىف تلال ان ىروض بر ظنلا 0

 بارما قر شام ولم أس ان راش ار ددقم هلببصغ نوكيالامم سفير
 ست ااررقملا قل نرموتل الدساس ايدك مشو د تيسير لصاعرتناسيم
 .تبسانؤبل صام ترايتغال ب بايس| وشايموتفارتكا ]سوو يدار ل صاع
 [ كلمت / ئهل ره !بيقنر وارق ص يوب تارقملا يقل هاتي يسبس

 هبط ياشكاردايلاشكالا نم اربب اف التزوج ان 6) نايهؤي اذا
 قصب ل ترم ىي تكا اق ىدونهين| د از واكب اشك ل لتس ]رم
 ايو/لاوسن_لئاس سرت ًارورقم لبيت نر الان عرراشر يش
 ةىثمرتاكوب ىروض ءردي تجري شيلا ودقم لاه بجاارلا قيل

 رراو/ب لحفل اي لعل تيسلساك [رقلا رم تدم طخفل كايد باوجاكس ا ْ
 ...مزدت روررعردا بسر امخرراع لع باتريك ةيلع دون لرب ودمر
 اامروارشيفلر ودق ريف اكبر وا رب لصاعز جهتييد ىروطرت يلوح
 سجاولا بقع ايلول رح نمت اي رب لصور ح سيسري طع اهيا دام

 ممم . دن, وزو صقل ماسر رج اولا قد لعرب اكو ,لين درزي قت خاس

5 



 رم

 لون كيوب لود ا ناجي يوزن سيبك ورمإ بج اولا ديف مب ركب
 وراوروكز ب نمق اذهل جرس لعفل اي لمى رورو ا هي لير ل عفا ا
 كترضطجزفدل ليبرد لاكش هب نكن قيضعإ نادر نكل او يشن
 < تار مرقم ليفت نركب ام ىارينعل ىدوط_فللارم عرراذ ىنيعي

 هلل تايحب 7 لي ةلبش هرعس ايل رد ني ىروضرلح امج ساروا

 يعل سيتا فق روع ا نا مبروك يب ليم وقم كل هس | حب بي ترويع ا
 عم اي: رب لصاعساخالا لبث هول ب تلي وصتب زايد شدد ا شنيع
 ركنا لإيي ةبمالع حراشروا لو ليزر ش بلل وّوسروما يروا سعال
 كوفي م لع حراس مارس نك رص اف من اىدرر طع تايكع رد لب ىبك
 طاح اوتو بل ضو رك ة يرث لدا لو يحس هوى سكر و اى يئن ة ردت لعو ني

 ملي د ديكو ةررت س لروصيمن كويك ب ترر سول يصيح

 لالعتك(س ىروض نضام عر اثرا عم اعصاروا ردك !بيبقل لس

 لبو ةررق لالقتسالاب سل اردا كس تءايصرقكلاعررب لوغن ىةرنذ

 لاقي دقو هلوت الوم ره ًةوجير لكنر كروب مرر نم ىرورشي اذهل
 بكس يسابك ولعت سى درر طالع رمال ع اشكل دتسإلا ةلاقم

 تقع كه[ كسرايتخالاب بايالا ٍةشس اب ل بزر ىنحب يناثلا ليام
 تن اير ل صاو اس ىنعي زر ودقم هلبص نوليالام اوبر ىتتم الروض
 رباقيوروزووب لدار بلساع تافتلالاربكل هر مد هرايتغاورشدلا ةررت
 - اكوبب ىتدم روض سن 1س ليلرلا يضرطننل إب لصاحلا ا ى ارنا
 لورد تان ضبا تسر جو ىسا ليل دلا ىف رو ظل ر كك يو دب لصجي ام

 ةرذم ايل ماع سرر يك ف يل: رين يف استكر سا كتبسار ربي تسال
 ىرروط مزن ناذ ال اأءنصإو قرف لَم نم ليد رايتغال اب بابس لا



 فه ْ
 وج لل غار لين ىرورظوكلساوج اب لمص ىلع يهب ضحي عر وا كوب ليم

 وبشر ل يدل كيس لال تس الأ كريب لماور عبو يكه سل الرس الام ٠

 [الك بسك هراشا نتي مالكا ناريشيل اق” هيسليلدلا قرت
 سس نيرص سك فدم ب ىلالدتسا ردا ىدوضر ريك يسؤئتلصتلاا علا
 ل امرت رو ظفروار ومقتل ىف ال تيسر, بي قلمصل ل ار | يقر غن ويك
 الك ضتانتال هنارهظنذ امل نسر هالع حرس اكو مساك لي صت هد عسا

 ةلياقمف ىرهرضلا لج هن | ضتانّدل هجر اه( ىنح ةيإ دبل بحاص
 للسب_ىنييتنا ىلإ م ينفك واح ع الراين دي ادنل | بحاص قا ستكألا

 يعتمد امد ايري سديع نأ لل اعتارط اج بس طع دو يدد|ىرورض
 ىو انثلا | موورع الوجد طيبا كبار سيمبل غوركر لقغاو همسك. كيررع

 ]بلا بحاصد عل كس سارع يلب باس ترث. ايمو ريك يسكر طساو
 . ظاكرلرا لقعلا ظلم قراصنإ ساو ةميلس | ساوكلا ةشلم هبابساو
 رد اوبب بسلا قرن ارمرلدك اكد الأموي. لقعلارظ ب لصور نور سس

 ارفف ناعوذ لقعلارظن نرص لصاح و اياررذرد | يلمس او لتر سا
 .تسياتلا ل قحلار ظني لص كر ح ىلال دتسا و. ..رظنلا لواب لصحي

 تعارض شاع نام رت يك رمت با اهلي اسرع مين اكبر ىررون
 ىباتلا ل باقم رج اي ىرورط هدا لوب ري بارت صاى عّئدلالصاحر
 سيرت حل /ميض اذزمل تيسى الدتسا لباقمرج يس ىروضط هدم ردا جس

 قربت تو سا تروى انت نر ىسإ ليخخن ضييكى رعش تيل د اب
 انكسر سنى بليت ضقانن لب الك راب دحوب قمح اوت انت بج
 لن قش نبت كئريك يسيل ادنكا لع اقم عبو رب نعم ىب كيأ ارد جرا
 رطل ساو رجم لع هداك وس موسي طك ار ةرايع ل جه يئنلسوب تتد



 ظ السا
 لعل تبرعت املاشلا ب جس ال تس الاد ىروضلا ىلا مقرب لع
 رباه يرطئويكس يس ردبت يبل ادب منيف ل ئالاهعبسي ايت الإب بابسالا قر ايم
 رب نيم ب اسالا سس ينبس كدي ىرطن اب رب ىروض هاو فكل وصح 20 هت

 لرعول بسا لس رياريلا بحاض رز سايمريخ اي ببر اس بس هاوخ اذنك
 يكل اعلاّند ارجو كيا سبديكن يعونلا ى ار مدرب ب ايم الا نسيب
 مهلا تصرتبل بعل | نمر ايقناو بسار يل تيل د ارزذ اديب دخلي
 رايقغا طسوتب سايد ارزهاديب ربع تمس ارح ] سود ىروضاوبب ع
 . سار لاو فاس ب ايما اسر جى انتلا تسي هيابسا فصوربعلا
 واصلا يخل او ةميسلا سارملا ةثلشدبايساو اهك سيادي لرحاصرمل كس
 فريف ةيابم بابسا هد هاوخصيس ب ناسا ناطر مق رت لقعلارظنلاو
 راس كويك تبل ٌسركلزرد ىف الرتسارو !ىرورضم 1 | ىنعل ا بايسا مدوا

 نلط كرش اصريفلزردا وسام ذم نيبريت لركلي لال ابسا ىا

 هالخبر عير ب ل لفك بسب لس ابابس اقلط ناكر
 منالمحسما رت نرى الد ادداىرو ليريصع سا سسك فد الم
 كبل دبور كسا هو ات ىباّسكا حرج ىروض نعي شلال

 ةٌلابم بابسا ل قع نر وا اقر ايئخ ال ان باس الا ةرثءاببل رت ى شل

 رار لععظ نركب رس نيش لعار سيف اتكأب اذهل بريب تع

 قر, ضر ايتخالاب ةرشم ايم اجد لح تر وكل تعج رت نع
 ارب يق لارحا ريت هد عرب ل يجر وت اين ادعو هيي يس لوب يعد درقم
 ملل سالم اهي اتكارت ب هيل سعر شاب ببريئا يئررض
 اوب ل ضف ان اذللا انو, سيمت اوس ىب لاوس اك ل امش تلم يك رت جس
 رو ىلع رمل ص لقك طم توف لاهتسم | تيرم لسور ال قعر لرد|



 ْ ١ مه

 #0 تايرظن حرر ايتخن الاد دضفلاب حمس لع رس ىنصلل ةرئمايملا
 لتعز لم ب صا لغ سب هرالعمس ت اهءارجو رجلي ث ادب نااي كيس

 - ىلالر اس ارو ئك اك يرايتغالاو ةرسابم ا جدل فحل ا رظل اكو
 28 تل رآيسم ال اج ايل دسر كئيب نوتي نإزوحبذ ملسولر
 مقرب ناب ناز يلب كأ ن1[ يبن ضان ىجي رعت عبر شاب ب بسم
 هس ىنعم اير يشخالة ير واب ري دعي سس حرر شت ىو سس جرو نيم مثال او
 ظ لصاع منها مس ضد ماوس رويت ا و بح او م |ىلا ةفلاتؤو رو .

 ناوبصرأ تيب مانا نطاننديق - كسر عادرم ١ كاربج عب نسيب
 اهم ضمن اي ريرعسر دا هكا حرب دنا ىاوجي نمار ناصر ا نلت
 رسرمسقو نقرب مفرح رق ن كيل نلط صا غتر وا تيسر زبب ناطم

 | رمال يالا ناوي ل |يركم ستشمل اريح و وب ىتكر جو نس أع 5
 0 اويصرولط يشب سب واط صا صم ا ل ول حرا
 نا عرار لد اظوهد تو نم هر اريح حر يشب هو يسرب إبر
 | هدورار حقا دحر نم نم ف الاثمسقم ا نسب نركين ا: اولي و4

 مشكور رب باز صال ب ارأ ساسي مست سس رصد نط كس جلي دوب
 . ببد | يقإ تييقم حل قكرظ أيا غيلمادتا ليس ارت يرشاابم بسس
 يدا لي تايملا ببلا ميري قاس رس رس روإل قعر تش ايلا

 رثمابمب بس نايل نقتل تاينادجو لقعر نر كريإ سوو ند
 لقاتل نايل د بنت ايم يبس ب قداصرب فردا تايسمروا تجلي
 وقمت نزور لقع يرو ش ايمي بس سب تايرطنرد| تسريب نقم
 كس مبجرت لواجعب_اىددر للا برس كيسل قتل طبل ورجل د با
 ... اوبل هاو ئامكسراتغالاوررصقتلاب شءابم بسس هي اياك, لساعؤ نام
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 اهتمت ا. دلي ديه ادا اوبب يلا شكال ا لغد هي از

 مح لقكطاوت الرتما كوب مسن "| سودروا أوس ب ىن ضن اننروا و مرنم

 ضقانت الن اك لصاع ين بم رايتخالاودصقنلاب شءابم ببس تين

 تروا ىا ميتال قعر خب لضو منيان ويت بل ري مس
 تي !تاسرعر ل كاك هَ يمر صب نول ود ن 277 كل الرثمالاو

 ل 1 تكسر سنقل يروم لرب ريك, ص اعرب ضل اصح ون اسيكس

 سهل وصح اكن ا كلب هيي ش ايم بسس نور ىنيل ٍمرثلا لّواب لوح
 سئلعار ىكسل الرسل ارو انضرش ايمب يس جس نرتب - 30 وا

 حر رار رامصبرسما اذهب نون ين عز نم نرط كل يبرم فرنك
 و تايصعركرت 2 يدر ار قرينت ظن لد اور كتر سرطان
 خورضتت نترك يلصاع اهي رار رحت ارنوب ل غاد سرور تايب
 دبل هيسريع ةرورطو يا 7-0-0 ارت يمن كسل
 77 ىروط رجلا ننمرلظأل كك ارك هس ترو ط اغا در ارب وكرصح

 فوربس رددق روف طوصن رواردرقم تالا يركنا امج رلخار

 ازيلاوب لصاع زي اسك ظن ل قاادإب بل يينرقتلا ىلا جراح بج نكي
 23 نر وسال اوي مال ا. لص اهرب

 طر تكشوا ساس ادن انكسوبب نلتمس ءةلكم دا عضررك

 - رهرسيل ماهلاد اب سب ديك دف سمس سهرت مادلا /ةدالع
 ضازتعالا هي دري يح قع! لها دنع ٌىَتلا ةحصب ةنرعملا باسا
 ل اتزب سيث بورا ضازنعا بج يعل ع اتعبف ايل اضاربس | لاى
 مالا بدرا ايم ابك بريت رايت نرابكس ا بفرد كسا
 - ركرب تل سا قت يبن دقت جزع اسكس ران لعقد
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 مسيع ل يديكم درك ند لي ل قس سأركب يبيك يي رام لهن بربس
 ادب ليام ايكايد بارع ب قلعتسمس يرو نارجوروا سلع
 رلشرو ا ”ةذرخ ب ابسلا اهلا فيد دنس نما كريه يس ليد تروم
 دئىصل | صيصخم ناإللا كايرلض ارتا ب ل حراخ يبي

 تاابزا ريك ين مر رك كير سر يصان فل ندي دل هجوال امهركذلاب
 كيبل موب نر شد انبي قرب يبل ار فرو ءعسيعب
 رئاس انديه معضل ليتل_ىح ئتبا ةفوهل راسا قوبب لرب ترد ابعرت

 لال تسل الع تست ئمدي نمل ىفشع او ردنا كار يغ- قشاعمل
 نازها ائذن سرر انيك هاظلا تالخ دنا هباعجرال ةيب ةيلوررا

 دكربله يسري از هاذ الب ةععظفل دل لاررزتسا يفد هتساشلا رن شا
 ةخل يورك هوصقملا الخ ماهيادام قاما تسلب ةزرتحلارابسإ نم

 امس ضرب لاقت موو داض لباس كيا جسار لات يل اىمرررم

 سس تون باب جا تون قير بعت اودنشأ زتقلاطم وع
 حي اذن, بسس كليك ثلا هفيؤعب دعس يدم ني سرق عدل
 رأت اي دافلادضارداينن_ وج عصرا تيسر صق نت لف سرائالاع
 وطقم لفت ب ادني ببس ذر عم تل اداض تيان موسما
 ةركعور انس راعي (ساركن طرد اديلفلت حراس دادا هناكف هلوق تس

 نط قرب مزود انش ا يفسيلقلر دا بسفر ب نظيفس عاوري غال
 فدنرعم يركرت د اراد اكوا بس اوبب لادز لب ندب نيم ايوب تبان اقلط ري

 لماع اوز لب افاد الغ ارد نطوحسس_ىعحل هرهتس ظلوا يا هرارا اك

 ةمد اب( ه فم, ليبن حرمنا اديلقأر دارصإر خال يسد



 7 - 1”م

 زور س كى رص حصل سام لس سكنوا ةييضرمريغ أك

 انكم ةناغللا ندب رك لت كلا سا ابر سين قالطإر تايقر نيرا
 بج سانلسوب هريرة يسئ فذل هن ار ييرآ ئبقيت إب ب بجاق
 دان الها العر يسبي له تهجر لصاتف بليز مراخا لاكش إب ىي
 لوا ن اهل سا . ب سيئ صتخو اسس نيشلو مزج يتب ىكدب ناطم
 نساء طنا حب ةيمسلا هجرد ىلا ةراشا عاصلاه ب ملدلامم هلوق أبد
 جاناجابكر كرب مقفي, ىندي متشرل اتاني تيان اباب/رك ع لادا تيسرطعلا نم
 هئااكرسام وكذب لاوتسيإلاذ ىصارعب ناماب/دك ملام ماع لاوس
 ئعل فلردتلا نمسيدلو لاصلا هي ملعب امم هناليتادوجرملا نم ل اعل

 كردتسالا مزلي الاو هبسرور لهيعس يب نيل وت هر وازج
 قالضاالملاع_ليويككأمذاللارد تساوت كلج اناء فردت ءرز حر كس ارك ندي
 دوا هس كسري حبا” ىوس نفل ستار رعوم ا نم لعن لا وسام سايل
 آ لير لروا نبع ال عن اصوات سى حالطصا ريكو دارس رسا

 . يلايور زمان ب_خنااصلا بلع امرت قيئاصوب ماع ا راضيمسسىسارتدو
 ١ تاقصورارارزا تي ورفل يمر ف صيس ل ف زج رك يسير ووش ا
 - ”ملاعلاقإ هلوق علاصلا اهب مددت دل ا اجور رفا سككسعلاصلا رس هعل ام
 درعا نالفوتتريرمخ اسكس ايي ملاع نجي دارملا نا ىلا ةراشا ماسجإلا
 7ك هو زيكو ب وسل اير ماع الهال يك ياي اساس و وو 1

 قالغأ مل اعرك يرجو سو هين عجبملاع قالطاب ىزجى جيلكار اها
 نملففلر ورا ور صنت ياس سعرا شيرت م عروب ست ادترهضرم
 2 اتمبهت و لن ابر وطل دل كر لرصرم املج ترسيخ تارروجوم ا

 روطي نر عرر ايار خلا ماسج.الا مملاع لاقيل اهلك تيس جسد كازا
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 اعلن ا ىوساب لبس ةراشا لا لس سا تيب كيسي سس انجسا لسرلثما
 قي نذ جدلشب عي تايئزج الطا مل اعظفن اذهب نش سانجا ارح

 تاورعوم ا نم ايركر ت تس عررد تحد س ماعد ملاعلا نم لب ملاعب سيل ٠
 مان 1 لااييوراشا كلبيل اناس قامت وردا تادرتوملا سانعبا نم ايي ئيدسابم
 ري ضع( مايك اع الهارجس حرر اش يحل. ا كلتش ار دل مسا
 سانعالا نمل ردد بعرس ملاعطنفل كاك اشارت اسس سارت
 ردا اكو يبس سانجا عرومب الط اسا بارآ ف اعئرملا وسام ىتدب عي

 لاي اردداهكيت ايدج يشي اهل ن العا هيج كر, يي شعرا يب
 ظفلر/لزق ردا ب انزسيسر وب ز نالها ان اننا هيحسب_.ابررس ىتكريى زج

 لفل حب عض رتب ب تل سي يسدد ا سعت ىعج كل سدا ظ
 مسا هناال سيوبلص ن لم ار اتش اردا هيسليدد الي لق يت سنع
 تل دلل اء عدن ديس عضو كسي ربك ل كوسا ليس يبت سرد ىبب يحب
 عل عيكس امال اع ايس بعجين عج كساس نيابي رزيسرت انبي ارك
 مدت يرضي ةروصإء بسعر ومش يعل وهمشملا عوتلاب نكل هلق كس

 ورع ضجاو عرزنلاب ندكإ روصو .ايكيلانا ربركع رراخ از بشك
 هتجيراو ل اهمرق ردا هب سم ةرمت ةررص لك يدش رؤس لذ كه

 لس . انس انتقيقح عصر امتررمادرعل اك ريح ةروص بونك

 رعت" انروم | /امت عمدا ا”ويرس ارد يراثروا ميرصتنع انور يلع( ةروص

 وثب نشكو وس /ل وف دوت سس ار هير اضرروم ارجوا نو لضارع
 ريمج ةروص يروا هبات اسكس لهخادرومادادعت اكميكو ل ةييهسام تريك جس

 مد يي يبشيو امرك تسربت يدق اسكس ريغ ذا تسل رص
 ةندلا تيسايكل وق اكريللغلا تاير ا ببر ا“ شدمع سيرفس لف مجله



 1 ظ
 | نيت وب صنعع ارأا ل اع نيل يسئازلالاب مهدت رعت ةروص

 كر يرقريرغشيعر ةروصانلا نسر ةلبرد اهكآرصر از الا جرأ ْ

 ل عيزيلابرك حرر اخانإب ةيكلفلا تاكركادانلا حرر ثدد عاوز قت
 تاسقطس هلاروصءاقبب لكشمل هلل اهي بلعب ان ال ظفل اكس ج ابو ياس

 رانبل |عوتلاب هيدتل | ديلاوملا ةجيتم | ىف .ةييرؤلارصانعلا ىا هةقيرالا
 ناك يبى ريصْنْن_ ”رفس الذ نا عونلاب ةميدقلا تاناويحلاو تاتاشلا
 لاق قابس تلاحولصا ئيارماذع ةروص نس هيما كسريرت يلا

 طيازي يارسول لكلب ع تست اجويب قارنت ا ناس دكستلا بتم ا
 راززا كيرزن سنا عزنلاب مرت ةرموروا جذور لصتنرت اير
 لارت تلك ن رطىد رجلك سد رج باس سد اوت سر ييضحت
 بوت ىر ترص و اسر زر متع تيا ريع قلو صر < ًامسزنال حس

 عرتلاب مرق ٌةيعرأ ةروصسس ظاء سا ةلحرب بث عرنلاب يدق يلاوموت رو
 انلا عرف ثيورصز وجت شكا .رعرذ' ديعونلا ةروصلا نومك يحس له تيوب
 عونلاب ةميدق اقلط هروصلا نا لاو ضج ا ركؤ حراشملا كرت اًدْئلف
 عربلاب قاضالا عرتلاد اءاما لاكشالا نم موهفملا قيقَحل ااه ىلا دليم
 .قك كيوم ر ورشا تتففاومر يترتب انزبب لاوس تجرب دام ىف اشا
 و نايعاملادل | .ايدرك دقن موو رماه ف ضعم همآيق عمو
 رش اذ /ايق لصرراخ از ماي هلام ابك دب سك فارغ ىمئايعا لعام
 ناطر اكرم م ايق د ىشح ١ هتنا ذب همايق اهكسربب تركن ايب ندم اب
 سوس اذ يتسن كمبردا نوع نبيل نكمل ادا نبيل !/ايقناب سب
 دن اذب يقل اعراب كر فاضا نين حت اي نيعر وا هسفنب زبي نا
 رينا حلا نحر اذختسا هيسودم اكساب هيي ربل ىنحم سا رايك ارنا حس
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 نبي تلؤفخي دل م كد ذ نعود ا ىلا كير قمر وا هريس زيك رايت

 ل ؟قواصرب شولاو نيعلا نشب فير لا هراضمازع اهيا نان
 س7 مس ًايمروا ليا نر وار سونج بشت اىطقوتر يرسم يع

 مسبح هد لهن 1قد 160 ل ا
 لس موا هجبريب ع انكيريق يت خكري يس ردا

 لاس نزع وو رس كتي بر ويهشم ل كرب مري ر ذاك يعلا ماي
 هتباراعاب ايو رب بارت اك سا ان ريدمت عزف دووم لول اد نعل زن بك

 بل اروع رز روس ل لا رو كيا ير 2 اب زلئاسا

 لاه رص يرييرس ة ارب لب سش كياراكال اهدتساب/ن يعلاو نيعلا نم

 ورد ايري !ايقردا عبس ندع يس اذ اذهل ليون ى قبل امن زج كيس لرصد كس
 رامرطوملا قهدوجدوه هلوت .كلع انوبلغاد حم يقلع ا اذهب
 هجرك ابى نعم الل عرومل | فضول ادرجد فس حرر 22-7
 ضرل ا رعد ىئدي عربجوم ا ىف هدوجيدره هسنل ىا هدرجر ناوه ل

 درو 4/6 نا هو للع سيس عروتوملا فروع تيس 14 عروشومل اقدر ىس | رعل

 سلو ايكر يشب ظافلا نا هذيل ددوشكر كى ما تسري نا ئش قر
 دك سبر آت : قر كهو الع كس عروتوملا ررعو ضرطر وتو قدر خرم |

 ضر درعرو نيد رول | ىف دربتد ىالئشل ام عردرمل اند ربجو تيس نيك
 موثبلرسلو و كسرب تل رم ليف قارم عرش لرش اريسريم ملقا
 اه فرو لاقل ذا لكي ب لمى منبت مدلل اعل ىو كن بح

 تبسة ريانم كايمرد سنا ل كساب ت لالد ءان للخت مجنإ مق

 رس ف توب اك م تناوب ض ىف 0 كاكسا نوبل يوب نس
 ص ابرك بكوب نكت هلي كس روش اهئ س امارس سرني نر نم



 ا ا ا رك تيكا تلا
 ظ ناكمازول وو ري بح داوسلل هتونن نكيدل نكلو سرشف فت بلا نكن

 كسور بيار قلل تريلا ناك | سود سفف ىف تروزثنلا نامل بيا ى ندي
 ريزلل تورو ارسضن ىف تورت ئعل نينلم سين ارأ لاب اختم وق اسكس

 قر كروم ىف ول اوتو شي شل ا ريس ٌءل_نسلا نو تلح ويرون
 نا سرر اش ارو ا د: با نط رنود نا ريح راش ا لهي لكريفت
 . قزاخ ا ىيدارىكمالع حراش لسان اج ارإه حرب نزين نايمرد
 قنيب ةكاقنسم يسئ امامتس ايف ربع . عي ةتييح ا ةراغالا
 اوف زوم نم يكرم دجسوو فيأ ايدام هوو ركل سم كون مارس تسمو
 اند نمييكرت ليل مص صك يو زن تارت عمر وإ امك راسا تيس
 دال ققمتبل ٍءارج | ةثلث نمدي دا ضعبلا دنعو اباه سا عبس 4

 سرر ركع رتل ىلا يمنح قمعل او ضرعل و لوطلا نع ةشلقلا
 هباثل اند اوب ضرع ينام ضورفم او ارب لوطري دوا ضوزعمل ! دعبل ابك
 عطاقل الث لشر اعبا ن | سس ناهن لس لوقس الايك م راش كثرايرسأ ربح

 .-- ساو نايرب عطاَفَت هارخهيسدإ معو هدب سيب طرت اياوز ىلع
 سس كر ءازجارو 1 لاو لارج للام فيلا ير زنك نا

 رورو طن نت رج شد يا رق يقتل يس اكل ارد ا ةحكررل ل
 ' صو طسرو | لوط ارب الرا ضررفسو ارم | ريحني نا سامر لص امس
 بسير ا اياوز ىلع عط اقتران السنا جركأ نم تل ارت و ا ضرع اين ام
 .هتبس ىروزطانبب اما رج | تت ازا كهل جتك نين علوا
 وب وقفحم ماك اياور ىلع عطا نرهن | لس نحل وب نفخ خلت اعجلا ل(
 كلاي ىروطانوبب نقمخه لث ادا كيل لضم يكون كيئاارت
 نقمت دس ازع ان امن دب دا ركع طرب تروص رم اوتيادنو سنس
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 را ايه لما لوط سس سجس يريحك ربحا ادد اللا تارت برأ انكسر بم ريبن
 ' زاولدت ىرطرت المو نصرتيس ناك ير سينما ازا دد
 ب كدا يو اءوب تب ايّرصلر ا اي اوز تساردا ةكررط اقل رم ان ايادز
 و لوطوح اير قم يوت كر بكر ردا سريرا دعي نا ءازجا جدام يك تس
 ' ينام يسود أي م ِش اجدد [ىنيلر ابر كك“ عت لولرد ضع

 كو بايب ص قانحترجلراردا هعستس سدا معبرا ايادزرت جنني كل
 معلا اياوز نمت عل نآس ى ع دارتما كيس ايوب اياز هزإب لكرت
 راغرزدر نأسكو فائز ب اوز س_ققمارتم اردا سةدبُك ير اهَّنىف ائرذ

 رتجاس لبان تعدادتم ارك( ئ ةسيب اياوز هراب كلدس ا ليسو
 ومع نكيد لإ شي اياوز لوس حرت لل كراش لونا ود نان دا قات
 سك رىضرت بسام ايادزرشح اننا لوترومم شمل زل دج كس يشر ا انك
 . وآل عطاقتلا ناب داب( سدة مارتع ايل رق لو ءازمما هضام
 اريعار ارا عطاتتر بك يس ريش ترو زووم رج ري امن هلع م اقف اياوزلا ىلع.
 1 رك ازجا مد ي[ىنعل نانا فلان ناب تيساسرر نتمني ءاسس
 ضوابب كيزج كيأ ىلا يسير يف هام لص لوط بوش يب 1
 راك يب بن ا ليا كل وط سس رن اور لصاع ضعت سر حررت اس
 ١ فلانا سراب رج يجري ىلا عرار ارجع ني كيضرلاويب اياد
 2 يركز جارنم ايم طاع ار زندد ضعرو| لوط نيكي فرز
 . رت سبير نش بنج ب رك خر عي ايل اووبب لصاع ل وطرت لي التئام
 رز اي اجرب لصون حرت حبر يدا كن اك ري اهئ اجرب لصاعليلع
 لاوس ب. كي سلي اعرب تح موطاقتم يل دعا ني ةدوائما
 . وق ارب نشري حض و توب ضع حس ج١ باسود ارب لوظب ارب
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 وبك كيس درب قس لون نسر راشرج انكر يب يدا شل ارك ارزرج

 فكرتشم , رج وق حي ىنتيل شل اشركن تيم طولا لوطملا نزيك دزجس ب
 تبان عت وندد ضرعرو ا لوط سس مر( انعكرد ارب ضولا لوطا ناي
 :د:فااادجارءلوت لوط كرر ع طلت ضرع ترص تسخر رب جو

 حرطصال اى !امححارروصققم اسكس سا ايظفل ناك ار حالطصالا
 تلترآ فق ارئاسحاصروا كير ايلى 2 اًسءردا كيسا( رش هرياثاك

 اد عماد لرراخرت لزب نادطارب سلكه بس سي مكاغفل عاني
 خالطض ارا ى نعل بريش يوب حالطصال ا ىلا عج ادرج ظن عازن ل
 بكر لل عضو كسا سيئر[ عر الطصار دا يركز جلل وظني
 كل الا ىف ثح اًضفال ل سلب ا دربال ئقي تن لكي ازرج | ”.ثردل نم
 الطصانرص عرازن سل او ميدوصقتم اسما زأ ء اشار ىلع ع ط صل ا لكك
 ن طا انعاش بريل خازن لع سبأ سس صو كن انشا ك2

 ناطر دنا كرس اي تيبزرب قت بيكر ناطم دلو رحال يبسكس
 قت الطصا ف حراز يسى روف ازرع ار ارفق لعب هس ديت فابن
 نرعلا بس نؤللا ىلا عجبارركع راس ا ن_فقارسرو ا تسوى
 ىا اضضالو  امهيلرت نيب ةاذانم الف هايل بار نطو غللاو
 اسيا ابكت سما عيد كرير رنا ملا نسير اش + افي اطم
 انتر د سس سارت اًضرف ةآرتو نم ٌليفذ كيران لوبتر من ارح نين
 عبس اه امك يجو مزن لريكى ب لام ّىنيل اكسب الوش موف ضف كا
 السا ابكر رف معلا بلي درذرورر عطاك سا تسين لاح للام ضم
 كيلذر عز دولت و سا ذ_ىثح رت بسس سي نى سارع
 ناوو قرارل نلاطم مصب ضعف ايي ادا رس ضزن ينعي عقول اقلاطس ابك



 كش يل

 روازماب هسا لقعى نعل عيا ار/ى قع روى نعبر قرف سلو ورم عرضنا
 و تلين ارض فور تسون ىضرنىسا ساشسرفا #يلدر]ة عر
 نع لفعلت زبإ برو تبيض اح لاح ضر جو تب ع اولل نلاط سري
 سسمأ را ليك ل قع زيدا, رف اتق اربع كوبل ع اور اوتيل
 دورس ع هلوت -تبيريبت د إم لامي تليف عب ضرر روت شرك
 ركرمشر وكس ا اهتن لصاع :ناززب ميقوكن حرك ابعا نس ونعم نما
 تبليالمام هب مسج اوه اهلك ا ًارع اصف نيب زب نم بلي ايد
 6-1 ند الا ئعي_رهرجلا كارو لعتم كسا تبي مسدد دوا

 دراو لاوسيبس ا ىزجت دل ىذل زج ا وهند هك لوبقر اقناع
 ايد روصكل ييسر كرسى تحيل سك اود د ابق لعن سى يجلي دم
 رت لاعب اك يمت لربك ود اوتداملر بج من يتناسب رب سود

 سو يكسو و راو عنب ى بعل عنب اررو نع أرز اررتعا ايد باوجاكسا ذعر راظإل اناعوب

 طر واطع كسدرذرردج لرد نيلي تي سنن غض ىو زج ناد رفع ازقف هد جب
 وب يسر صتت اج يكد لاطلإ كما نا ف دايجت هدربكس دعوا لفك ةروص لو بيب

 هه نلت سا ىلإ سن ترارع يصح ظن شب سس نم ىسا نكس
 ىنعي دوصقم ا ناب قتل عفر لع بس ا محلا همذد نكما ناد ا(
 بركب ادعس ىعا نيس | فر ومعك ددبل سا كيس ب هيض ودعم
 ١ تيارت ارك الوييتروا تاوريرت نياك ار نع تبا عدا ستصبسا
 | ضقلار تباسي ليو مسقملا نع جر راين ر وما ب ابا نيش نييلملا نو
 كارا لفنصم نايل انت نبحض خد نإ طبر جرا السوب سين اد
 زر د لان تاي زبن زإتحا تس وورد كس خب ردا ضقن ترس
 يهتم لس: اميسب لاو صالغ لاقيبال - سكاس سباب تدون



 تضل ا خخ

 م كورك حريمشل | ىفراصخا همورحو تاب نص فسم وصقل قيل
 ليلو تروا تاور ًالتموب جى ملا قوله تدي طاع انج تيس ابلاقتتا
 ويفعول ونين لاري ثردرع كسل متك وس ليلو هد هني لل شم ثاورع
 هدرتزمو اوم ازا عيب لاو اميز صم وص نر يك كوب يي لضاو منسم
 نيب تبا فنعم ووصقمرت جازت بانا ش ورع امكيسسل ماك ب لوب
 لتي لمار هدثث أرد اهي لمتكت اور وعر يملاع راج ا ًارثم ب

 لزم | ىف نكي ميش ررعهدصنلايعا كا هتبسقركت ل الد هد تسّئَك
 ليسا ثررع اكن اازملا ميش زم مس كيكات ادرج دا هس

 رب حراس لاًضيار هدب_روصقلن لغرج اكرب سم تءاّسس
 زل ةليبوب زارت | مس عطصو ورو لاس ارك يمر يوك اوم كس يس طارت
 جايا يف فشلت يس دب راو تبرمج ادتت عن ايت نسا
 هي كوم وراو عب سر عرس تر مسجل اوهو ني” ءزج نم بهم اما
 ازا د ىلا نيه زبور مروج موب بك رك عنان لس وب كرب كا
 م قررت بكرت لوب ندرك ناريس جلول د د يجوب لص عت

 بدير كرت سرب لد اف كب ايانب/ جاكى كد إبب ازهار روصحير ع
 دعس ل ضرفلا لوقف اندل مسج اوه ايد ابكر دا ايلرازنار ظن لويلوكل تك
 ءارمازب | عسب ملاع شور ضر قيشعم كرب لصاوم يد يس جاك اوس
 تسيب وصقنت ثيردع اكرازمج | نيك تيل لكخ اب لوبرصولعم انج | هو

 ٠ هل تورم مكس رجلا صولعسر اذ ري رل تي ائافصو عئاصلا ت ع

 ينأى ف نم لس ص ريس انك سمن ثرورع اي مكر و اهي كسرم تب 9

 وأ مختبر تاور نبين ئكشي ادري ف بكرشلا لاتجد بس



 ا ا ا ١ ا كل لا ا

 تيرراومدامل_ضنصم ل سا ايش عنب ذ_ىل لوقاكس | نايلي
 . لسا ضلت هس بترد ن ا لك تارةنالئابكل
 لب سرع يروا اهكروجب السرب ةكت افنتل ضلال ل احا سا
 لعلب تابنا -ىرجتا الز جة ا راشت لقلب طخ هذوق اب ارب
 4س 3مل جار ققيقح سره زنتحو رار هب لكو بوت شي ل
 هربىزمجتت الزج ىزي د الوب هش يرج لرب تسد ىلا ل يئس
 لسعفلاب وذم لي هرارعك دوب سس نبل عما سالك هكا ريك
 ىتمو السرو نسبت سف ركل عفلاب ططدوجد ردا اك ارب تب ان
 اذه مزوللان ال اباردا ىداَكل ريق قبور يفتس باسط غيرسأ ل
 ترصريق ل ئعل ير امزال هفتسو خس طاع كم ال( سنع معي
 سرا ظبقح ةركبج يلبي ليل /الك حالصا عبس عت اد كاي
 تمرس ا تشو ل ارت ب ىوتسم تس ر ]هس يروا ريمكس ىتح

 نايب روت اكن 1س هر يقتس وج تو سا روس تاق سين دد لك

 نمبر يقلسو> اوخوربحو اهل لطم هت ل تقبحر يرو ع و

 سس تاياهيو تارطا حساب وطخر كيل نسل حن يش سبر فيتح ل
 ارجل م سديا هرلاو الع يول ا ىف ىصاننت يب عروب نين تلح
 ل سا فرطزب تي تيبابن نال سارا طبل يسرب سكر دتسس
 تب رارقل (ىىجبانش جرا وخر نكس لحي اوناش

 ميلا ميار دب قرط رد 5و سا بطير ردم تس ويرسل نكي

 طقم هلكت يس هراشا نا جيد ريق ل عقلا قت اسصسطخ
 رل مجان المهعل ارتب اياريش هرارلا ويلك يسدوحرم هرقلاب ريرتسا

 ٠ دكر 1 0 هريس سل ع سس يس سس

 ىه اندملا فر وصتني امن | قلد زو هل وف“ كسا يوب لصاو هريرتم طوطخ
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 ةربةر/ شنب لوارعو سرل امم ست اش | لسمىزيختا من سر اش

 زروندا كس ليت يشب رلدرفرجر ترج ةياهن ىلا اررستقنم نيرا
 اضاارغص مترو كرب ندير عر اربعا سدولدد ضير ري

 روصل/رائب انس تلو ةرزل دءا ل ةسدب كس رازرحا لقوا ءازجا ةثل

 لير ضازتعا ةءاسيسيلس دريد نسر وس س ىبانطر يف نيتك
 اهنم ةرشعلا د َعِلامم ليرشلاراعابت|س/عبلتمير نيقلو مزج قع
 نات بسب شسركاب تام عير ى دله ب ءصقني ىتحمدب مب تراس يص
 نار ووبانر كيتا مدفدد با .ٌساج دل رص سس نجهعبتإم
 ل نم رئت عرسدرروا عستس 5 ّننْعلو 2 لق ة لوجو اسس

 ردم ليا دل ساكن رظ يس سءابلإبر هلا فل لب عرراشم
 ظ رب روس حس هرايئق عل و_ةعلاريل ل دسإ سود ردا لف ادعا بتم عرمب

 روسلياهنا زول هور علم تلمس ارواب ني ىا انس كلود

 كلادتدثلا حرا تيس يش عم از /وصاننملا يصح تجاهه انتملاف
 . ردا بجا د ندنت هيلع تريكة ردق تاق ناريز يات اقلعن ىلع
 الءاوحوو اسس لم نص نددت اه ةرادقروا سا ”ربب اسس تس نكت
 «لثو ةرتلل يمكنني اذ لى نعي نرئددرو العيس و | بجار

 و هكر شي قاشحو سرلر اوت اكثةحراش ناقل ١ قرب تبا“
 اف ا دارس عراتا يل سس سيينتبل يم تاذل مازحا امتجا ردنا رعت

 تاذلا ل عم هيباربىفاذرماوحبل يديك نزل لوبتر كنان هور يرو ليش
 كات ار صرع ارضا هرّول_سا السرب لاكش ازل | نعل قشمرو | لئاز

 رد ان" اعتو لرابترُلا ل يسارركل وبث هر بجررا زكر لوب عبكركس ا

 ليكن افا ارح لج خب دب نجى لا بهار زذ ايمي قرت ا يسال



 ظ 0 م
 اركاب اذن ارامبر دا ارامق,ل نب جاوي يسى رت لج يسر
 سلاهتدثلا لاعبان اتوب اللا ةررتريس اذن هب نزضا /

 تبان ىلا همس تازن م ارامير ير تيسر يبن نك اب خر زج 5 تلا ل 7”
 لس جراشري سا هبا ىزهتت ال ناو تمرين ناز نسج ك

 تونا لس حل ارسل نعي مرلشيلاذ ةنيامث يلا ال نكمن ق زنط الاو ايل تس
 لرب سين سيكاقنناىعتس قرف و ريش تريلا نعي كك يامن ى ا
 .كتساتلسوب ترب اىرجتال نجح شدوا بدكم تريب وتو يأ
 ام ع رات _سصج اه يل صا ءايا خاسر جرلا اذ. لص ىنحرأ

 رسب انس كتم 6 1 انا فلا كا امسك سرع لغو ب زنى در اد ضارنك ا

 ل/ااعرس |نلمر جر وا كبس نام ب هترس ايز/ل ويفر هجر كن يس ني
 . نال اهترئنا بجروت يدل ال ليد جرس اك سل خار تك كيش يررت

 ت-داببإ مسا ر بر ساو قرتتفسر و وأ رك رووا زلم تر را تب

 ١ قم قازتفا الماركا توبلي ىو لج هبت ى للا ب اكييد
 وسار كي [ت عك ةردت ككل اعت ثلا كبس مالك نوب نحن يرن
 ل رعار قرت وكسب ول هب ىروشان ربل غادر سدروعوم تاقارتضا نا

 مل ناو لطإب رح ف لع اذ مسرب نيقر طم اوبب ثرصاد هو اف ايك
 رق تبسناان تارتفا طا ةرمايرعاو قرتطساركأ هقازتذا نكي
 نارام ييردا سى ااربب كوب جرم ب ئبما ىنتيل ىندملا تبنت
 اذار ئويك كوب سيم راو صا تم ا اه عرراش نيب تروس ا دوا منن كد
 تررت قياردا سر ورتم كس لاعتشلا كن اكس جر نب نكم دي ايثلا ا
 سمارت تياترو دوار يجن اني تك يل تاتا رن ا بمكب نا داس

 م 2 : 5 .٠

 ىزجيت يجر لور سنن كر هك شخ او يشك وريف مت كبار سب
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 ريق ءرلجليلرىبب هطقنلا توبن ىلع هلوت .كياجرب تبان
 قوبإ تب امنازيجت ار زحل ىف قوي فلز وز سات قتلى
 زارع كرب طق كي( سادتي لسا اهتن ايل ارت اريبس ا سير اًس
 كوب سمن تباناعزجت الز جسدى ا اذا تسلية ب هيل ليت
 . ايل قف لع نعي طفف تر سا نسيوتح رت تيسورذر يرو هدر ويك
 انوطعطل يوزع هركر وا تيس/ان اك طخ تي ابن طفلة يرهصالغ تلق ناسف
 تاّبطْمل سان اربمل انكسر نين ىف ل اوب زن ططابجرأ سبأ

 كراس انتا سرر زرر جل حك ور ىزجت ال دزجرللب اكد سن
 ريل انس يزج م بر حصل يفت هب "طخحلا ةياعين قطقنلا "ايد
 سمن اك اكد وتف لكس رب طش ني ابن لطقل ضم ل اكرر ير صققم از
 طذم لي طور مر كمل تيسانوبب طفلا بر صخري داس ور بيتس
 السرد ا رك كم حرطىساردا اون تب امنطخمالب درجو اهي قت رق انوبب سيب
 سياوذ باعت طفت سرك او رعسرت ل طخاط كي قت يرق تيسطت ورا
 ريلصا امج بت هاو خو ابج شح مو يك اص هلا رشح فذ و هلزق زو
 04 ادروا لورا اداوم يربع بسر وليس مول ادعل هراشا اب وربي اسس قرغش
 دلو ةررصو لوسترو اقل رسب تلاد تايتدرار قى لوا ل اوز زارول

 يرو نعاس لئن رار سئارلكب تنل سين لادذ اما ينذر او
 تتر القس ةررصولويبر ترب هسا فيل ارت ا جارد الجرب تبان

 كم دد تح تارت دي اهفاور ةلدأ ابا. يس ئش مادد ا

 حامل جار إلي قبر ىدرب لص هو نيرركذب نس كيتكدد اجري رسم

 ل ٌافشع نير علا مازن نموه ليقهلوت هيلع ىنتبب,ليلد ىلع علطا



 ها

 ماقريعي هتازب موقي الام ضردلإد ابك وب ةسافف رقت ضع
 كس فير سارداو ريد ن اولا يلج بم وري /يقالما ليرد ةيدرغ تاز
 تاذتضعل سه اوج اد ماسج لاف ث دحر اي ماضا ل. ف شنو ئاس
 ف َلاَتَّسلا ٌتاغص هتا نب موقي الام ربوبكل ب ةسانب فلتر ا
 درع اغلا تدل ا ست رصوملاب الب نيب لي ارزحازب مانويل يس قداص
 .ايكن اردنا سس تاؤصرت اص اضا ءسس رز دب نيك ور ارجو ماجا

 ايآن ارب ةدوغشر/سسا يبرر ابرك لين فيتا ال لير
 كس موق الامر بعب_قفاسك بامر د اي تافص نوط وللي
 2 اتافصردا تبر ارم نكس لنا ى تقل بنك ةرابعام نك برا
 حراق ب ازعل ربت تافصعبانزب ثر ا نلمتر يرتوي لو ليث نال
 هرطع نايئازإ يآ ترون كر ينهزم تل خارق ملا يرحم
 هب ناو ٍيانبجارخ | حقت رف ضرع ابنال اماد كبس ريب: ضلع

 ضاؤعاو وخريدل | تاغص مي ارسل صالش ىين انب دن فيلر عت لت
 0 شرح اذهل لين عرج انك رراط سس ضارعا ركنا تل سا لي
 (اكلا ملكي دبل امعب_ضارحالا ماكما نم لعيوب كب سمن لرد
 ب نال عند ض ضار طا يجر[, ت اف عب_سين مسلط اش

 لركوب س ارا تاوصر كرم | مب مار ىفاي ب لبن لاش مب
 كا يربك نع كس رؤم |تافصرب كلي رشي سو لسا سب

 ات اذلا يترك نىك اهتازب اقروا جات نطلب جاد

 اب تاؤصء يجب لرب زك عرس هو 0 أرخبس ماهل يك لع ردا

 تريل اب /مايق تاذلاب ماي |ممرت ضار ع اسي لري ر فهل :هيعبل ابرد
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 تافهشبورص سيب ترررصر ارق يانوبشداعن كرب لتسإب سوبر لابس م
 راهن اموورك اتابع ايد يب ارجاكرسا يرن عج عييطتتم ا نع ريروا اكمال
 هيلا ل قرشا عر صاكت افصرواوبر ات الا زار طار و رس وج سان
 قدبوبر ينل نختم طع رل ل مز ام اذ لا

 الريب ادا كر رص تامر نادك لكريكا تاج يكل يب قالها ضع ؤ طنب
 ضلع اانا سررت تافصررا بهئاذ تاجر هش دامت العا نوع
 اىزمام دل ابأن ا عرر خ ناركدلا ١ دحام تارهظاالاد هدرق سد درب انتا تس
 انبيكتررنا ممر بساتلسوب سراج ا ثم ورم اك ضاع قاب نإلالا
 - يوشك د ض ا ةعاس سا ل شر جوارب كلم خازن داس ارازجالا
 نبيا وتماسك يي هوتي سر ارت يسكب نع
 نارا رس وعملا رس سن 8 اح نر هواي تدعا رج وزت

 ملم شرعا ازمل هيكسر تل ع تاء اور رج ثررع «
 ؟مموسل بانا املعل سبت ىرورط اننوبب السا بس ايس بسكر سوكر ج
 نييهت/ معلم يتسرب اهيسأئ آر ما كرر اشرت اي هيرو كن نب
 جر شمر قش و ريل سبي نا لس .”ياطت حر و اوبس يشم لي اك
 رود اكضارع اسرع اورج هيد راس سا يسرك سيبك

 ايلذذع سعر درب ط رش ىروط انور كيتا از ليكورعو كل هرمنا

 سلا بدري دارم لسا انزل يبل سي مسجار يعد دج اكن لال ارعامدل
 لادم ايزد نس م جانع ثمان ارك يبت قر اعلا ةراعرعم الا
 هرارن اساعد 2 / الك ريك وس تح اناسسرب كرو عرش الكرت يمنكم

 داعم عبد نمارع هلا اما هلزفد ةاذ انمالف كرم هر ةصخدقو عراش ماكرو ا(
 اكسر بليا ل ىنح ريب ل يل د كليا لس حر اشر ضارغا ثوم. لدتسا نأ
 ظ . 1 سين سشسو ل حراس وجاي هركهراشسا فرط ليد
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 نيوؤرا زل هيدي يف ضرع اكتم سيب ع اهيل ضع نلط كريو
 كلا ىير اقل وث ثيرو انلس هر نيم اب سى وأ ايز ور قيل تمي انز

 روإوض ولا ضولا مايث رو بباعضرعٍءاّنإ هيب ضرعل يدق ز ارجعي_ىنعم
 ظ 0 ل | تبعا لج كيرا قلب يسلق

 ظ كه زنهمرعاخ يغيروا سللم اهئ روس حب ترب كلوت اوباشو ام اتلاوب

 اثداح نولي لدور, هعل ذ راش ساس ليش /ليادر
 لد, ثراع هور شالا و رصقل اي رمرراصرج وتس هر نعي ةيورضلاب

 ابرصتر بيو ارب رت وررلا لؤي ت سايرس مك "ابارك ترب مرت هور يله بان ثرر اهنا هت از ان كبي

 لصئليصتو قم دعم اداكيا برايك يدل احن ند فاكر مشان ادهجو لاع
 رطب عاو عيتم و رصوملا اهب ى اد صقل اذ | ايش بب نوت ىسا هس
 الإ طسصق مرق ل يط شب تبلتوب ثداعر انْ اك تيسرب ضارتكار صال
 نراقفرصت من ابز سا راتريكهيسانترب ثداعرشن رعي ارب نازل ١ مدقت

 . 1 طلابدورا لع مدقت «لء اسست كباب يروا حاس كيا مدع كرب
 ةوائمارأ نايزلب كد ع تاذلا دمجولا ىلع مق اكدابرا در كيجين اذا ل2 هج
 كيذا از دولاب قوس حم ثبوت نازلاب اور ديعرلل نراقسر قد

 ل كسها عتب دياب عيا داكلج يسع داس
 يق مىدهل ليجرملاكادنتسلاو هلوت كيس لطب لبسي ىف 1مزاز لصاع
 (ماو ل ولحس توم يرتن ةل بجروت ب عنتم ل علا نعل ولا كب
 (ئمق هوه: ير للودب كه عر تسينق رت نينو كرر
 ازا إيب اساور عقم و يكوب د ىراط شعري صرب ديحرل اتسع
 شكرت هد تلو كر اه ملعب ستكاوب يسال مدعلافانبب مدقلا نال

 ادنتسي كازوج تدق نا اوبر رتولا وام لابي تسمرقرلاحت الوث السوم
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 لا :لعل | نمل ولعل ان ذُك سس يرقل لكانت ارظله تسوي "اع رار

 تمار فطام رق بجرمد اننس  اك/درث سا لت يجهبسأنآم زال تقند
 مقال اكسو يب ل وبكر ير واو سم يرق طش طساو اب ويب طسا الب
 ليسو ذراع جوس طور شكرا طس ار ف رطب ورلد بصوم د اذنتسا اه

 طرشوزسودروا عبير ش طيور كسرنا كارب ليئبتاعتلا
 كبرنا ليي انظر زكي ىضانيش اه طور سدا تتسرعم كك دعو سس
 سئ باج طوس عيبرم ان لعل توبي اكو لعلب وجسر شتر ليلذا
 عي لبيس ىب انس نيل يفتس غير اع طور شاب نيل كسر عرم
 سيب طرشن ديكو رجو مسرنتس سارعي طر بىملا ني قبب ىهتنم وشم
 قو ك ورق تس يول كر ىر اط مدعي مرت | تشو سا رث د

 همتسرعو ىطرشم د انشس | ري سا كارب ذب ليقتسملا فر رجول تس د ا اوبب ملعلاب
 اي ذم مزال قصر احتسا اكرم انتا :لدلا نيل ولعملا فلكر وا دبر اطر دع
 ارسم رمال لرب جرسرت وبن قفحر ريعو لربح لس ليفتس يوي
 عل اوبردا لوب ف رجو طوس مال سس ىرورط د و رم(: ”يلع كرك
 لعل نعل عم ان زت زأ نيش حقت تو طر شل اب بج عرافتر ال
 ب سيب رلاهتسا فوك يرسم را ادب هصفانلا ةلحل ا نهيب اوه رمإتلا
 رسمات خط ورشي ركل باور ص لش قسمت ١ ناهرب هذطبي تلت
 لا انقنر يقوم | قييبطعل طبر دا لب ىلع ىلا قو روحرلا| زعتر نرش جوع ملا ىف
 ايل وجل | "وتحل وجريتق ا وتمر رم | هو هارتصبس أكل طاب واو عرلا .فقحت

 بجاكمضر/ل طإب قيدطت رك رجولا قف زق اهتم سم انقريغ طور
 برأ ورزقت, كوب سطس بلا اهتننا ىكن ار ورنهوت قرب طاب ىبانت لا
 رطساو سطر اى رفا ل جوملا ىلا رنج لاحم ارت كرر طس ادابل مقا
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 فخ كويك كوب لاوزلا نكئر بكر رادو ل رس وا مكرر ورض هد كدب حس

 مرا جوملا ىلا رزتسم الاوت يامن اذلبا هيي رف م لعن ا لولعم
 .ًاملس وبب سين ى راط مدعي سلاررا . كوب رجول ارك مق هدو

 قري كيك ور كير صاف ايرركوراد ضارتكا ذمتي لاق ادري ممن
 مدع ًالسوج لزالا ىف تبان جوس رعرما رطساوب دقلا بجوم ا ى انتم
 نس لذا ل عيرمااسا يردا ايووب ثي ا" ثراعس لزا قداثررام

 اكرر لحل ا لربسر كرر امرت رنتس ع تقتد للا كيسأدكس ربرّوصتل

 لماذ مد اكرم لليل اعين لزنلل ا ىف مدع اكل تشيد احم ليس ناي
 7 ا و
 اك اعرب اط مرعي رزقا بارت اي 1 ل يورو هرررزأ تس 57

 هب ليرإ نعششم هو ث داع دع ىندي ىتت طرررب سالو
 ءافش الاكرتب اه ١ ا لما تدفو سىس أ هج "سررت ثرراع هوردا

 سس ردا مدقلا بجو م ا مدع مذلي قتتريكرلققل | :ةلع مافن الا طر
 قل |بجوم ا ى اءذسمايىندعرما هيك بسايكاي د هب باد اضارتغا
 علم لاوزاي راع دع سا ليت روس رق اهب طسااد الب روا تسر هإب
 ىلا .كوبهستةيابن ى اال يمرع طل شر طساإل واتس ا ارساايهيس نم انروا
 عت تثدرس راوبنطكح ازرار عيت اى الاس نابج تنل [ عيقممل

 يابنى اا لييدع طاش طسارلر كأ - كوب لاوزلا نك نرد مراح ا دع
 ريمرع طل اسو كي بج سيب نكمل اور المع سيب تروصرسأ رت تيس

 ربانقم روما دوو سيس مزلظخسل ازا اكن اروا لو ءلئأن يبانتسريف
 بارعصلاب لع دل او - اكسس _لل طاب قييطت ناسي لبا رتوك
 سوسو ةلثنايعا لاحت اهل -حرراش ليقول "اق وبسم ناك نان
 زبك ا ىف نولروج برم لاب كور ةيرك شك ليلد كس نو سيب لاف
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 مين هنيبلزيى | ثر ذ فض نولي اتوبصنال ناذ هييريب ل افوس

 هر وأ احن ليز يو سا تب اوك ل استدل! قوت ن وك سأ ىئعي نكاس
 لوقو ادن يرطنا هيجل اهخن رجلا فلز ىف كرك فلا سركأ كب نكس مست
 م ميرا اس كيا وكلا اركل قل ضارنع اذ حرات بليا سار او

 ناسي ريب دن ىعب ا ن رك رك اناس مس نركس | يحلو ييزر ىب قون
 نين لصاعمسل نرك رك قلاس تسلا كرنب نركالي سشررم
 لوس ياس سل يقر نا ىو ليتم هكر نكس نم لي شرور ن1 ارت
 نول رالي هورمب ىةورادتسرس, فارع ا كى لميس لم رع

 :دارصيم راوتر خلاص فم خآكك راي قدس يوحد محب ةدركارل اراها
 ا 1م بي اناس اتي وكس هدأ برو نوكسفالاو نب تع

 الاسك ن رك سسرس علإب وبر نيد يتاوسا للي خان فرس نا
 ملو 7 نوككر بل أر وصلو د ن ارتد ثردع نابع اور ليدى :ل مص او

 نكيل حن وكس ىف اد نإ تررصرس/ ري كنربك ثرودح ا نإ لاوس د سي
 يرينالاعاوب يب ثبكر ابتع ١ سي نوكس هج انزرم ل اكستأرس ينبيترتس ا
 "ثلا هجين ارم نوكس نب امييدردا ثراس ازرع سس ننال

 ىف نازلا/ن ترا طير شيفات ع 41 تانرإ ةلرهلا بارصلا مل
 شاطر ل ينحر عاو ناهس ىف نين 1ث نانو وكسردا نين اس ف نين
 نيس وا مرررقنتسمرييس ا ناودركوب تراعي ناك بأم سجل درك وراد
 كنكلوارك اننا نايك جت ضر نا كرس تنس ناكر
 رعاو ناك ف نين 1[ ىف نين ركل نوكس انا ركر ابا تاس
 ركوب ةلرع ميريكرت ل ف ير كرابنطا تاس سشمل اركان ناك <
 عا ركسو دك سس | نم ذيج فان ن آرت تبساكيوب نين اس نين 1 نان
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 يمناك ةلكرع اذمل اوبن زايتنا تاذلاب سيب نواس ةلرعإت ًاعم كمن

 ٠ نوكيروا تبسةلوص يرتب ريم ان تااكم لدا كول ب تاب نحن قاد ب
 ' درجت دنعرهاظ اذهد سة نوسسل ةربلدالا ناملا نان ند
 رب تانآلا بصب نارك دخن لاروع وفم فرد يومي ناوكال
 لع بعش اهرب خش هج رب از قحت نركل كا كلا سس نسب ى نحل
 اكرم سعب عل هع ب( ئظرلاسيا نوككنع ناري لاهم ”ارع ار اعل هو
 ُل قولا لوا نرلعسمطاع كبس سار اس ن ركربرعل بنا

 هيففامت اقبب لوقلا لحام او ىرب تترك نيفيرتلازلل ارب نقمتم
 إو ار وكر وا لوا نولرو ا اكرر نيم تاركا ررعل تقوس 1 لاا لا

 ثرامري ناك ليام بآداب ج اكبر ذاب نوكى ب ياراكب اكو نفخ
 سين لعن راما فان آرت تبلت درفت سن اس ب نما نب وب
 ا امن نوكلييك رب نوكع يروا عي ببن لب ىف افرام نولي كبر يكس
 نس تامعوب ثلاثلا تالاف نركامساردا كبس ىقابلوا نالمللب تسربت

 كنوع _حراش د لاىزل تتاح وهف بثق اثلا نام ا لوا وكري برك )1

 و لاوز السر اعبسل اوزل ازماس نركب نس 6-2 ليلر شوب ثرراع

 نك اذهل سبق ى انس /دع ني طرد )الس مريم هلت هدرز ماج ع
 أوم تس اهني لين قاسم اي وكل طار تتخ اوت سيكس "تلقا | نا هنت كو شراع
 تب ذا بلاوزلا دماج جرن دكسرت يسقانمس دع ناب طر دق كج
 ليلو 4 انهم وول ل أورت سسرلل هتبتكرب 8 سبأ م ث الرث لاوز حررثو

 .(اشيررص ر لومي لا ىل / يت اريدق نرسل بزئاجتتدسارت دفع
 مردلا بس مزلتسي هزارج تدل اها تسرب تيد يسارج اك ارتكس اكو ديب
 تقدم ناي نيم زلتسرل ع ايرط ل اوز زامج تملأ كب بئاوتيصالن
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 اب رمل عفلاب مدع هارخترمفانم اكن لطم دع مدت كري ببمرزلتسس درك
 حنين لطلاء اكس ا لييبا زق عبشلا زل بجاو رك مرت لربك ن اكسال ب

 0 ات باهملا نلرطب كوب بح اولا ىلا رنتي بس هم نازل بجاو هدرا

 نلعب اهني [م زال اعني عباولا /مع سلع نايا ول ساولاب اي يب رطسادالب
 نالاوزلازارج اكن وكسرت ي.لطاب كبروا كسي الرس انا :لع نع لولعملا
 مروصقم |ر ات ستسوا مدت كشر اصربب امل - اهم ىئانم امنع

 اخت ايعالاراصخ (لعزيلد دل هلو اهياجرب تبان نوكبشيورع ىندب رم
 باه ينس ليك ا لدا كش احب ا فقس لرر/ث احب ا امر نس
 ملل سيو رول يلد قولا يس( م مادبا ورب اج بس ايكرحخت /ن ايع ارجع
 لرقلر بر تلا ل اع هبت ير وارسم افجي لتتو وحوا ا
  ىقث ليد بيا عس بن اب كن ييلكتني ىغف ىور ب را رق سالف ل نع ه درج
 هكر امل تادرجل | ناي لالدتسالاد ردا ايدركد دل كيل فن سد ل_ىنح
 قلالكراب وثوب درتومدرجركاكهيس ب ل الدتتسا ص الحل درجت (ىف ىلاعت ىدابلا
 اكدوا رق ب ةوام لا نسير للا قف ىراب كيك كر رش ةءاس يس سدر
 زاسم ىف اىل ىراب رتو اسكس ج جر ايتعا ريق لدا قر كب ىإ ادنى راب ليس
 داي 9 اك اذا نم عب منال بيتس لاعلى رإب ست رويس ماركو ب
 رمد لان ناز ف ناك دز مزطتم ا بيكرتلا مزليفرط ريق نع اتم جس

 وهذ لاو مزلتسم رهام لك تيسايأ مزال سرر جور اهتسكر يلدا لاح
 راب يشد سيل ايل روكس ا هن .تيسلا دز و ريد اذا لاح
 ليات | ف كاتس ياك بسس ياما رص اله ا كارتشال اذا كش ليل د كا
 - تق اذلا ف لكاذغلا قف مزنال بكرت تهطراولا ىفكأتش ادا تس
 اىلبيلرت تيربدسلا نضر اوحلا فل أرتشسا (روعخلا ىعردا هيب [مزالبيسم
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 هبس د يور ركلربل تيس ول ضراوعرتد بردان أريج مزال نس درروم

 هدا الغر اوي ىبلسا ضراولا فلات د رجتلا ف لارتملا تنساه سايح الع
 ىبب بت عبري قازرما لارض يكلي ابارك ظيررعب تاو
 وبقاذرما قر اهتنال ا لامك سس طرش كبك سا هنري ق1 يبث زال بيكر

 اهله يبيت راسا ل يستنكر بس ازرما ئايش الا ب امل ةركليش لش يروا

 باو نينا برز. هن يدك يجرب رفح | حدراش بسوي تاسع
 هياريغ تادرجم اد وجو ةلداندل كي (نينرمزال بيبلرن ىيرأ يسوع مإ
 1 وجب كت ابن ا ليي نيب سمن مات اورج غل ئالو نحب + هدا كاك
 ظ لسد د ىغن لاعللام اهينمو عب صر ذك ليل د ليا قر يق يلين
 لبلد يورد سرج جرد | "يمن وكل يل دري تادرجئر رج” دير ص الغ عبس
 لا سا يرن جاو تن كت ادرج اهل .تيس بجاو ىقث كسا وهن
 اما بان ل طاب بس شقا لشي تادربت انا لئطو اننج ليست يبان
 به يعن اك بتي امل سا يربكر وا عبس روك ذم سس ترال وطماطم
 سكه رظن نيب لقرب اش لايج نابي نع لس اهب: كنب زيرو ترس
 تل ىربك مير صلال ليل دلان آب باجي عبر هطضغسو [ل طاب رس رك اناع
 ]يلد لهب يكي قل, ىسا هيعيسج اوى ىساوبب :ليلد ريدر: هج

 (نالد اهننش ١ تس موزط ءافشت | رق لبي مزال رد لولب ها سقت ل مدزم
 هيام نال ةراع يعصب انرب موزلل 'نإاع مزال ت انوااب ب سبب جاو

 كريد لمت اكس | لب يري ىروزم ةرام مافن | تسرانرافتل ارت
 ناشر ىلا ليل قس نمل اوبرم الا نقم قالا وبئس

 ١ ييليلدريتراو بل يدقم اكبر تيس ضف ]مدد ب 1 ليل دلا مدع
 رت سن ليلد قركصرمالا ضب دامب رك تسد ]م ايلا تس



 ل ]
 زم طعاكعرما نيني روا دب ليي نين ع ار انزباهيسسف ميل اتروا يع فمات اب ع
 ديفي الت مريب يلز ص لاب كامب عيبا ردك ل يلدال لميسي دركي اكاد
 لوب: ىروظوفل انولو ب نواعم 5 تلم ليل لمان !سضلرو تت نلسوب لربك

 ليلدال هناي لرب اني سالي عب مالح ا ريلابروفظط, نوايا: اهم مق نبل ابجسإلد لأ
 توليد ترا تايك فن ضازتكا سو انش سعر اش ضمارحالا ثددحدلوق هيلع
 ياض ان ضعلركريكق ركريبن تلالددث درع كارل عيب هو يئن ضارغ ا
 كن بركات بضع هر ضحي .ارارضا هك | رواد (رلخت ةرياَشل ان ثررعاب ناز 0 0

 شيراز كج اوباكسا ل حرر اوت تادا دتنهال اد لاكش ول او ءاوضال ا نم لب
 نيلادري ثررع كس ضار /نا داع نابعا ىبر لي ماه ضارغا رسب اسس كس نر” ايظا

 ا تى ترام زال ةرداسم سي تروس رك هم ايزو عقل او ضرك ا ب ب ابجارق
 تورينو تارك 0 ليو اسر رع | صعب ثيورع ليلددرتيبن ابغا

 ثرورع له سر راجي اني ليدرك ل ايعا ثورع با . هب يكايكت با ايكا ثددرع كس
 كبرت يب لف او عب ضارعا طل و مضار خإ حمس ساروارباظن اباه ض ارا عم
 ىلع اهيا نب ليل داكض تلا ثرددع باز ام يال ت اذن ايا ثورععتس ثددرع
 اركض عر اى 27 ذك تس ةرداصم ررود ىامرأ اهرنعل ١!كتورم

 ضار/ا/ف اب ثررصروا يسن اشم ف لطي ب طار عزل ا ث درع نعل ضارع هلا راس ثودحح ىا
 - يعم مس لسلاب اي ورءاشملاب ث ورعان ضار عالاب ضن ث دمع ارب لساعوت تجسرإر
 ظ .تيسل المسا سيب نا تسي ل مس ليا رطبا نابع اتررم نر تلو

 كح سبأ [ولعتس_ ليئد هره (ٌرم ثور ام يي ضارع الاى اب ثورع ىلع

 لالة ن لكب اوي د اريشعل ىلع [ريضب للمخ اذ تلمس اي رم اذ ضار

 لئاوت تيار ل ملول او هرباشم اب ترزيص اكن ج عد ثدرع منيح ضارع الا ضبا ث درك
 ةرعاسعم ل .ريبابر مرلعم ليلدلاو هرب اشملابكأر ب تالا ضعب ثدرع
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 . ةلءنمامهنا اهرب شب يدم اكت الع يئزا لع راش تاتش

 دورت كر ررا جيمس تكرم ىندل ةيدب ىلا ال ىرخا ةكرح اههبق دالا
 سمن »دي ارد |ليمكرر الك ماج لصيونطالاين اهلا ىف يابت ىل اال كيل لوب
 توت ايزت دك ع سبب القسام ىو 7 اوت ودعم هدي مس ل و

 قرككسا كيب خا دق وكرقلطس ةكرصهوةيبلا تنساب سن درت كت رع
 كل عراغ ذب ادب ىلا دلو ةياهن ىف اال «تبس دروس لربط اء شا ىرزت رك

 وأ ب وجو 6 لطم ىنعل ١ ئلطملل روج و دل دنا باوج اد امك ةكوبةياودراس

 تراعر ورمى يحل شروع تلك ى زري بسج . يدلل لي تايب نرص
 هرساز_ىتحرأ تاييزج ا نملك ثودح عمق لطم ا مدِقروصتيالف اصب
 البال يدجيك نمش ى دح.وي امك قلطملا نا هيلعدرب باردا ايلوراهضارتكا
 مل اا ىلع ّتدرع تاي زر ا نملك. كثرورع ل هنبسيي ايرس(ل صاع ١# هَل

 انيتتزا تقوس رتل وب ىلاننت سم هنا بناج تايئج ماري بس تيا
 لاب تاي زبن نفك ان لطم نشدد مزن يوب تبان يارب لع
 بردا اهرب تبا شدرعردا ةياب ىك م طم روجر ارا ساب

 . نكسب يب ثي اتش ورعاكنلطرتيوت لوس يب انتر يفرم ىضاب بنا تايئذج
 زل . ب تياننتي ادب كيو جوم لي زج سار هيب قل كري

 ني ادي اكون ا سس تيقيحب يوب نقترب ناين ا نلط تدق سا
 دينا دخان اهل هيادب ال تلا تايبزج ا عج نمط دبحوب كد ذن كر اذغا
 نسبي ذهن يف تايب عيبج نا نمل كر رويرم قلطم حررظئارت همك
 من اس توب 4 همم تم

 ثررع ٌكدإث ب امش دي اردد لطم ت قو سس رت كيك غا الاد بالي لص لا ما لا
 تو سم ًاكيدقم لارس سيد ارح ب + قلطم ا ناصنا ىف ةلاهقس الد



 سل

 يب اقم كوب فصتنختننو كيب نلطس ندي يشرب بيك: ما
 ل امك ا اب لرد قف اسكس ب اون الو ياي ىنصل

 عضراضباو اب سين ردد اه لطبوا كير نط: ال تيك ديف صن راس كافرا ظ
 قم دي ارب كرب رار مس ليات ايزل ير صال ىلامج ضف مزل هركذ ام
 لتفت نجدي نانج رسله منال يصب دتسال د يارب لك
 مترك الام . هتيسوبانتت كرس ٌلزجاسبكاربب لربك يئاعوبب ىدانتل اب فص
 مستو ب لئات سى بانت عون انج مرعب ويزن للا سس تانح
 سس ن ليلو بب تب ان هلي ناطسل بن ىروطوو بيرلو الى جس لاو
 نت "دن اهتم لسضينطاء ناب تال/عر يبان ذل تيدنج اد لاك هيرب

 يعي بانر يك, لي سين لعفلااب وم ىي انتر عن انيح متم و | ليت لعفلاب ظ
 < قرافلا عم ناي انو سكرقسب نا وكت كو ابل لا رصرنع قتال
 بانر يفرق كت ايئازجنحر/ه ييسر ب بارما ىف ب ارص بابي ناب وصالاو
 داع كن ا دجاس هسييبضن نب ري نعي قيتطنت | ناهرب هلطنيرب تيددإت
 ةور/ررم | قيبطت ن 271 هم تان كسركل طار ىيانت
 كت ايزجن ا تاو ىءارآ بق ان اب لوب عك أرعسيس اب ىر اجل
 مسجلا هلدشي هلدف باوصلابم أ رثلا» كعب اجوبت بان ير اديسد ا قاانت
 دتعيحلا كا امك وب كسير ل قل فرت زي نراش ركذلاب هصنح
 را يسبو قا نس ىئكمسجب | ءلذشبل موهرمل | غافل اوه نيملكتملا
 يلتزم زن ين يطكش ئاناع ل ريإ سر انت صبي لم تضم
 الك ميسي ريد سس رت هرج ارا مسحب اهلذشلام هر تايمر
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 . كابرس ب نر حراك 0 10 رس وص و | تكور ا سمج نو ضرتعم

 ما لفشل امناكم انبلا اهكر يسرك اسجد دا لرلذل اب صييتختو مج
 نا ملاعلا ةلمج نم ناكل روجولا نثاج ناكئلذا هلرت نإ بار لوشن
 ظفل خذ حراشرت ىلاعت هّنل اره ملاحلل ثرل اواب/ ل فضم تلف
 ملاع شيره ىشل درج اكيرجارلا تازذلا ىا ابك نسيتى لاهل
 ل2//سارداوب از روج اس رو ابو رجرل | بجا رجه يستاز ىلا
 اها سيك سبل ل دىسارب من لص قر رشعاحان 701 7 5

 لعر ري 8 اعرلبكه درترببررحرلا نم قى وعرل ازماي مل اع شرحبر كال ظ

 ب ثا دوت هورلا هك مز الزل رو انكسر يبت مادلل مرمر ثرور أ

 - اير ضاع التحرر ليلو سس با لطاب كج اكسب دبس و يرحم ا
 ماعم هورترب رجول ازئاجر ا ل ابل سس كبس طا تعا رصالخ
 12 ام هوبجب_َنيءترقو نسأ ب رول سيداتي ربح
 بارك ويعم مي رو ىوسر (يةبكرل اعلن !ىرس اماعبريويلوب

 درب رنتسم تن ايئدح لامست ليمن ويكي سرددا ىلاعتد لاعب امارس لا
 انما لد تان فرط ف وشر ت ارز لارج ةفد قرط كب جاو فص
 لم حاو متيم عرتهدكت بر جاو عطرك جلس درجرلا نكمو رول اراه

 دفص تيارا فير حرر ا ليم سس مل اعراس
 دوترلا اهب ىعكل كرت اهرب لكى ايت ازج ب يقع ارت بس تاذل | ى جب اهمبئدج
 رب بارت ديس لين بج اورزكو كب الرب اير يم سس ماعرلبجر دا ارب
 "اما ان رطب هلاذه تلق اوم ط مزال انرمهتس ماع لمج اكد رجرل از اب

 هب لين لاسر طوب ذل بججاوهلرياذمربجتسرثب مدربا اج تيلدل تس
 اهل بجاولاررجو تانتا عبلراع قيم دوا تبر ميسر برس ريك



 ىئرؤهبرت ب بجارلا ى ا ىهتشركات اشم لس اريكه يس تيا وردا
 قحاب ساروا فص نت وق يغمى اب هي ةفطسعلا ىلا ئهتفر كت يان
 كرا بماوررجد لي تررصر رت عسل ام بحاولا تاز كوري عرزمج

 رت اغصرو| نت ادم رح تكبر يي زي اص سا (ألك ىرامب ردا اناعرمازد و جبس

 ترط سا رد | - كوب عبررد لين ملاع لتر دز ام اسيا بعاد
 ' قلن ادري نكل اكلوا بارجهبب متري لك ب سير نةستس اشرف
 ناكرلذا لئريل رولا بج اولا ب اه/ع اخت” سلا علل شرسة س ردا
 نيتي مل علل اثر عاصي ملذ ملادلا ةلمج نم ناكل دوجرل | نما
 نم ناكل درجولا زم اج اكول كم مرقم هب اك لآل ون هيسر وب لاكشا لك
 تبا ش ورعو وتو اسي رم ماع ىي ملأ حس ماع لجون ملاعلا ةلمج

 مامر سأددلورورجرلا زئاجب لينكس ب لبي تولي يهتم ب سارت ع
 ماب سارج رجول ازماح هدر يك تيسهتسب ان ثدورع د دريد اكسب نسل

 سكر وتو | زر اعرتلاعرب هل ابدصر مم اعلاكذل اثدحب ععبت عسر ايت سس

 شيتا ثدع هو روب ثمن كا سس ا هور يس تراهن سمر جول اع
 ولا رب احركا هو ىنسل يسركقفك رد عدل اثم صم لفي "لا ث دم ! لمحو كرب
 رضوررحرو يوب نهتم وس هو هارخ املس نيش م اول ث رحم هوركوب

 ميلان م عز جدو ىندل تك ازلاب ثمر لص ثمر ريك ست 9
 دل اع هدرا د حاتم الصا تطري نخل تال ابرييدع ار درجولاى ا
 7 | عز اب رزحرت ورجرلا زن اجيك وب سمن تال اب ثرهرتو ببدل
 دكر راشلا الك هدعاسيل الامس ابك كوخ اكربب سوت تاذل ا ثيدحمدت تيس
 نبيرقو تازلا,ث رمل جساتس اج انكتب اشرب نلطم عراخ
 ناييرق تيسدودال او م امل رول يرمارسأ نس حراخ لاقل ام اذه



 "د
 ساق ثر انام ويدبرم ري لص ال تعب كرك ليلو ىرسور .ءاس كس اذه
 راس املع حلصي ام هلوق تبسىر ورم ابكت انامل هرجرم :لع سي
 تبسم ماع كيسي لصاع ايلوراننا فرط ل يادروا كيا تاس سا
 نبال سقي تيالصز درر لملاع مدي ل :بربم درت ىلش الع ليا عب
 رولر بدرجرلا زاب ء ريم كا سرركت الدرب ءريمر وأ بشرم لع لعل عريم
 شنلاو يربك اكيكسرر يبن ليلو عمالس لي مرش هور كري مس_ملاع لججدو
 . كورد ليدي بج لريبأت الدري يآ ل تروا هن ىعل ديال
 لباوب ئديمال هد با هتبديكايد را ديم كلا كعيردا نب ب ٌىرِصرت
 ييلسمملاع يرجي ةييدرإقلاس لوادم وا ىئريسر كس ا بآرك ض قانا ان
 بأ رب ينبع حلاو 7 ارا سيك ا تيا دبا كر
 كليبدردا كا نس راش تاكل اقلام اذه نم بيرق تيب انت اس
 روم لع يجي يديم اكت انكم بمجال حبس هي الرسأ لاو هتيسايلراشا نرط
 تامر ول وب رام و لويد سر !بجاو هو ماهتبس يورط لم

 لت انامرتدوخكريك يسرب ديدن يديم دسك ت ازاي بك كرب رد ني
 رى بموجب هلك ب آت يروق اوم رسم كيت ان عيب بج عبس عدد
 لوليد و نرفدو نأ عقر فرصوروا برقر حو جلد ل ى سا سي لطاب سكان
 ةقيرط لوالا ابكر شم رو نوبل سب نايم كس
 دورلوب درجرلا دماج اولد ئرمكأركانت ثددع ير رز لالا تسل البي شي شرود ا
 - رومررا ثرو هد كيك لاعرت اك, ث دم ىسر وغنت يس شرين اك بعلاج
 نطيل سد لارا تيلط اب لرب كور سشتنل هريعرم لع هور رد اكيد, ديب
 راوي ر زر م درعرلا ماجر كأ تن نمل دبس لبس يارس صاع تيسن اكسالا
 مزليالاو يكسو نيش رم لع هرعت نام حرت اكرر لضار ص تدان
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 الدهن اره اظ برقل |هجيرو لط اب وهر هسنل ةثادحم ةلع نوكيا

 تاهمم الا نال ىرقا ىفاثلا نكن ناكمالاو ثورولا بسحي ال امهنيبب َيزذ
 نال ًازاجير اناث ةلع ثودحلاو الا ةاد ٌةقِشح ةلعل اكار اًقتن ولا ةدع
 نري ري وط/اع لطسشنل !لاطلا ىلاراقتي ريغ نم ناعم ةلادعل ثرد دحلا

 ضب بن وقوم له نالطإ هد ل اعلي بجاو تابثا هرربهش
 لش زاب لايخ بسح لسن ارت مسكن شب يح هيا لا تح

 ام هيديلو كتف داش اصل شجي كاع لنا يبن ترتسم

 2ث يااصامتب تانلص جب بس اسال صاع ١ تازممل دبس نا لاغب

 2 سم تبسبساب ممعودرتداكتءانلم كل بيري أنك نطور برم ردسي
 رو كل اكسرهبومسارواهبس ىرورط ارنوب ار رم مل لحب بد رجس ا
 ل انلص دس وب هدرا كويكر ربإ حار اخ ترددت انصرمب هر

 60 اليرموك انكسرم نيب يور |ىربم دكر هد روب لغار رن

 ةوروتوو تادوجرملا ىف لاو هدركأ ان, دقمرحر سرر سوال ان دعيت
 طبل روم هد ببي لعاب يمال ضرما ىف مدس لدحر ير فم
 نير ىب نب هرهرم كعرت عنب بريل كرس رعرلا بج ارهورلاخ الزل ارب حاف
 رب اب ىلا عب بنر فتفضل دشن الاطار ع سل يدد ىبيا مانع
 وكلا دحا ىلا ةراّساره لب مير يش كر ىتمل كلك يل الايك اتعاين

 م ركاقق رباع ار ضان ايريس نطيل يد لدن ازطا عبس هراغا ب
 ريلي مب نير لد لطب مب_مزلتسليل د عرب م لب اتا
 لدتأإ اهلا ىلا بر ةنفموتا ب جاو تان | ايل يلد سس لة ريب
 جم لبلد قم اق |لسلستل | لاطبلا اهكدذ_هت” ليي شيك ندرك اكستلا ىمار
 رب عقزمو جانرلا اليد ىلا كيسي اسرو| ىنحم ال ست اطب | ىنعب :ةنالطل



 يع ا ا يي يع

 تاليا مغ 1براطم ارب ليلا م اند لدن الطل وو هارد لعب

 رت بناجر تن لطب انررايتغا كنس ليئد ىلا لسدبجاو
 وب لدتلا نالطب جنم ليلو مان ىلا ىنعب ىنعل ردتلا لائلالاهبراقتا ىب
 ىارطب هج قو تسب كنب ليد عيال اهي ى نجل اربع نرقنتم
 سبل نعد لاطبا ىلا ايكربراعتن | ست روسرس رت ىردت
 - رباك |ر/#ب رطم ردت لاب هر ها هارت دت لاعبا تسرح انك
 عاد لاعسشا دياز كبسراقتفاا ىيرتو بكيس بودطسر را ىدك
 ركل د رباك يلد كيدي قزكتسالر ير اقف لا نا دري لف 2

 راقت نر[ لدن اعباووغروا ست ايرما ناب و رواسي ءرمال سل

 لاطبا هلق فو بشاب ردا انرثم تال يلد ارتي لدتل ائبب رون نسب
 ةراشاورمل لو 7 فيلل اتتسا لاطبإ أ يولد كَ ان تعي لسستل ١

 للسيل لطب لوارعا ىلا ةراشا ابك يبن يلدا ل دشن !لاؤبلا كد ارعا ىلا
 نالطببلا ني ليلو ةم انا لاطبلا خس يبسابكق سمير هراخا ىنرعد ري ١

 قلم ميسا إ تازل ان وامصق ل دش نواطل ىئليلو مي | اوس ا ئقلطم

 : ليرل اازب نكل اضف بجارلا تابننا لعام من | لك ار ضتر خنأي ولطم

 لدتا لزعب لم ل يبد هما اقرب دامه ةرابع سس ركل دستلا نالطإ عي“

 ليل |ادده لب نار بب هبوب ترتو لسا ويك دهب نس لبكي هول د ةرابكرأ
 نال هداض ينمي هاو لساستلا نالطب ىلع تسيث ا. ةلد ادح ىلا ةراشا

 تيل يت 3 "قليلع مح دل بجاولا تايثاى علب هئالطب ىلع يي مل ليلدلا اذه
 لاهيا ره بجاو تاّينا كر يبن لإ نتي للز كس سم“ امن ابا حجرات

 لد اري ىسارت اسرتي ا ع صراف كب يب ذراقتتن ا نري ل هت

 سنا وخن دلع ت ان ارب تيب انن ي بج ندي تبسي ل صاع تيسانب ايا
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 لسا كم اوس ترب ان" تس سا وأ صحل العر انكم :ررو كم سن ىب تانغ

 سبة اسوب لين نوار اك بج اديك هما ٌلوبت انك زا حرراف تان

 لاك تانكررسو يبل دت لاعبا مر قاب بذات كليك بجاد تابثا
 نا ىف د لرب كي اص مامن هيأ تامدقسري انبش ىبانش اكن اما

 ركبت انامل دسز ا نر اضرب باي انكر لتبس ب تبا صام هر ها لاقي

 ببارلإ انتو عض عل يرو | كوب دوره طعبلل لن هدر ص ست نام ءلع

 ردا لرب ىب ان ت انكم دهر ار اكو دياي تظل دس سأ ور جس

 روب ىرابن طق فابيو رن متدرب تخر دس كه
 قرت ايي رنتس ندير سارع نركحت هدد اب ابج 1م نايمرد نال
 ركربشندا اهرب لولب جار لاكي منالوتب جاد كلر كيب :لعورزلاب هعيس
 نو انهدركاعب لطب ريك بنسب ايكو برد اىلغاد هوان ايدرامملدسز | حرراخ

 ور ارث تكفر سا ةكنع ول ل ار المر عشب لع ر فعل س افرصعال و

 شعل ب اور تيانمع رست يل طايل 1م الرع اول ولحم ولع ريتا دسم
 رمز نارطن اك اعرب عبس تانك دس رج كوب ثرامت لك انكمررسس

 يا عاصر وإ رشف وخمس ن لعب كارب تيار. س١ سلملاب راقت الا
 لتئللت نالطب مرقم اكل يلد ىيجاو تايثا ريك بجاولا تارث ١ ىلا
 انسب لدتي نانكمي يكرس سهكلاب اقف |لءاعم با هيه سس تاءدتم
 ملم تروص قرود با عيسي ىتت هزي اذ ارو نالطل لير ىيونعي ليلدلا
 سرروو سار 1 ىلع ئرتوم بروا بي ىلع نوت موب مودل ندمت وثم

 لن يخق وتم عربا ارتاخن نك قوتم ليزر ييسر نكن يؤقوتم دم
 جراب ركوب ا عومي لع لايورمب ذب سا شدا دك سوبرا عومس ب وو زم لع
 ْ علقن نترفو يسود ليا وأ يا شعبلل لع ىو هلع ركوب يوم
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 نزلطب ةلدادحاىلا ةراش وه لب حراشلا لاقمعدالد فقوثالف كيناعوب
 ترانكيلا قلساس تبترتول هنا هيلاراشملا ةلدالادحاىاوهر لساتلا

 تانك سرا ن ساكل يلع وس ص الغ اسدِبُم يناج ىف "هياهن ىلاال
 لعن حال نري يدي ءد الو باج ئ دبس تيل دياب ىلا ال بيتر تلاب
 ءلهس اري باس سوسن عيوب نكم هو ةلعن ئإاس سا رواد نب اس نم
 ىلا هكر ادلا تجاتحال رق ةيامن ىلا ل اصر تبن اسمع سموم هر
 ورب و اوس شل سرع و هدوتور را صي_نال اهكرر سلس نر مدي زلع

 عري كسل صاع عيتتركبنابب باى كسك داست لس ارجل
 نيكل شييح نم عروجو خيرا ةلعوو سيس املا ىلا عما عما ثييح نم

 هتبيس لطاب يروا ستفنل هع شمل نوبي نا كاك 1 مزال تنقو سس وف كو
 لولعمو وكر يتم كبك ىل/ارو كرب مفض كين رو هلع ترثبك 2 منوي

 نسور نين ىعن معررا هتيس لطابر وي كني 1م زال لعل ىلع لأ مفلوف تس

 ندا مزلي تتقو سا نوبل يك دس عرومجو ب ةلع ضلك دس اك
 كسا انور سشتل هلع عل لوالااما_دعلو_زوئل لع ىَشلا روكي ١

 وك لعريبجوت تيس عررمجب اف لغ اور وخطب ب كك جست: مذا
 وب ب اك تب ةلع ب هديل بأ شبير رت يي لخاو ىعئورت يلج هليل
 انو لع لسييللع سا يعي ىف تلا اما بلطي كتمان تسلا يلع
 ا اك حلع فلا لس دلك, دس سايب اه لع ضعب ىير كويك

 وادب ناك ئدوخفلا كت ايعابك كارت ارم لب ديك ادا كيك
 سى وسام برا ”لع كيب با عب مزال انوبب ال لعرب هديبرسا
 ثلاوبب :لع ابرك اك كم زال رت تسأب هد الم ربروا لراس شم
 راي ىرورط بارق لعيب لع ئييا اوبن لع يرق بكا راو "لعرب ليك
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 . ةنلاواصيب هلو لوالا لظب د بجاول او عنتمم ار نكمل | نيدب عسيرصختمم ورغم
 نمل ارجرم نا تيث دقن انب رطم ره اذه بجاولا رهو ثلاثل انّيعتُذ
 ن الطب ىلع هل ددل ارهشا نمو _ ةدمسلا عطقلسو طرتن بجاول اوه

 تاهري تانلملا نم هل ةياهتةلام لكد وجو نالطي ىلع لب لسلستلا

 اوبترا ح1 د اعوتر يش لولعم ع بس مى صالع الن ل ررسا قبيبطتسلا

 لمع ىضان ين ابى نام ىنيلريوا عسا يري لع كى كبروا

 ريو ردس داكن وف ار نيا دب لول تك ارب تنل دعلاو تازودعملا ىلع

 هس سارل د وهو يفنا لولعم لبو طيرك ضر نيب وسلس سدد ىببات
 ىو قون ام شاي قت دب لإ يل ورسم ل سود تسر اريجرو كلا

 م ازا لس لسلسو | ب | تس لورد ليا طوب“ هت لدسةبب نيل تس

 كل وامر اشر دس باب لوا إو الس تب تلك رف قيديعت
 لد جرا رج ميد ناتو ميت سدس لب اهب ىف انت اكى وا رشسر وا

 روان اس لص طك داو تس ين ايل ل بج يل ام سرع اورج كسيىلوا
 از اهكوب ىد اسر ين ار ل مج سعب ص قاري فو مب طررب اظن لكل اب تءداغتت
 رورطوت ل اوم وسب و كسب أمر ا) دم اسكيرك كو درج ةاواس للي لس ى وا ئعلس

 لوب يي/ لي ريش للجلب اول اب يسب ور درجوم ىلا نيب لدا لمج
 هيث اثلا لعرب زمتال امس ال ىو الا ى جب انن تمم ملي و (# دكر رين اذرا عينت
 ةررضل اي رح ئرن وكي هاش ررقل ىب اندم ا ىف' بازل او 5 انني رول الا

 ينل برب رجعي تسقيط 4 لطبيب نإ اسل | ناهربل | اب فس ىثح
 مكتب لسمو السلا لوي س انك ل طاب ركل م دس رع هو تساي
 تلح دس بوب :لكى يبا دليلا كيس روز هلي تالواعس لدم
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 تاراح/وب انث مدع ا اصور عبتشو ا ترس الس سلو عر انس

 لطم نوي دمج دل نوكت هل ىهر هتبسليبأ لاد هدر ل الكيس

 نااهرب ىا ناهريلا | ذهو ىوب لولعم ا عم عت بروا تيسر هدام
 روال لع ضاع نب رم ري تحب ت دلولعم او لل دل | يبن اج متل .قيبطتلا

 هاونيكو ب روجرلا ىف عمك سان كل طا لدن سل فود تلوم بن اب

 نوبل ولعمل ا ىلع م زم (ىرط لع لين تالرهدعمو لل دس دج (مبط لوبن يرم
 ريس مص ومو هاون وبي ل دشن ر اعلا بحرب اهدفو بيتر كنا اي تس

 نييك بس ب رلل تاي جربت ىتمر وما دوار سرعت كب لادن
 بيتر نارك تكا ب_لطاب دعاس ن لي ىما ىبانت دع كن ايدل
 ةبيد لو نوط ب نيد زن لس نياكشت نايل وسل طشم عرامتج ارد

 بس لع ان اس رطسرا ةّدر اهم ا هقطانل!|سوفنل | ىه انت مدع لطب
 نعرافم سوغن مروا له ىبانش ين ادب الا نع فر ام قطا” سرعت ل
 سنان للسير ن نر كتي ن كيل تاتو بب ردا لإ تسر نإ تادبالا
 يبل طاب ركبانت/ دع لنا قيد ن بري مل سس/ ىو ذن عيسي بيرت
 كتل غل سا بيرت ن تيس طم عاما ذل فيو زن لس نياك ب ناسا
 ًادكؤم نايل اكه يبلطإب ىبانت لع ىلا قاس قيدطتن لب كيدز
 .ايهنال اهلهم ل لسا كيسإب ركع رراع ركن لباب سمسا كسك ييسر /بيترت طل
 نإبالا نعرقراغم قطان سوف /عيس ياسا صارم اهرتذاضا بسك, ةبترشم
 انفاشا يبيت زا كنا نكي يسريبن بيرت تازلا بس ترك
 اند شرررع اعنا سن حسا سس عزم ا نا قلع تيسر رعوم طز الا ىلا

 فرط ث ورم نما نا ةفاضاو بش ىوفنف نا بجروت بسإ د
 لاس ل ا كرورص رمز ١ هور نويل تجف اا بيسر ليال | ولو ب يوك



 و

 تربل غن ْنا 7 ارز بس -_ وأ يسد بشوي ارز كبك

 رس ارب ثيداص ويب ضن كا الس بز ام كيلذسب
 ريب رورنس سشن سأر دس | سو اي اكل “ب . اهب ىل دال رواا وبي درس ستان

 . نيتلش زور بايكاطع بانت ير دس بر كوب ايس ب شكل كدي سم
 ياهوب لهاب ىسرفن ىب اننادعر داموا نر ط بسكب راج يبرم
 م لا | ضعب لضانلا ضمن ءركذ امر نببطنل | نإ بس لبق ريف
 سئراو نو نإ نيبطت نإ لباب( لعن سامبل نحر قرراغم سفن

 رمش سم ا «لمزال|ىف ثواصس وعن كب جرم تتورسأ نإرر جتا نكسوب

 جارح اهتم ةلمج ثدحن ةلمح ثدحندت 200 ام لوهدرعلا ف ىداشم

 يدعي امهيتم ئرخإر هيارزم ارسلك ا ني را ز كلا تس سرفت نا

 هيإ دارت ككاردا لافرب ادرس نين انهيسور سرفملا نس ”لمكردا كى

 0 نمىا ًاهيتعداس تدق دقو كلر هواي اب ا كس سفن

 ٌكلرسأ بوب ارس رو اهسسروفنر از اذ ا وداع ارك لإ رثنر ثمر لم | ىعبلى ب

 ةيكرفنلاشددع كرب نق صرزنرتم 00

 > يروا (س سارت داب يكن ايزل ىلع حزيطشصك نازك انين
 ظ انا ًايموأ نم ارجوك بطن سس سس ود كلبا ناز ازمات كرب سيبك ل سا

 : بارع صالبن عئرياما اذه ناهيارجت كبي ىرام سفن نإ قوت
 رنا رف ابطل [ رطل ا نا كليكو طل لعد فقيدطت وطن تو اذنكم
 تاب امنا | ازبحا ىلع ترتسم ازا قتايطف ركب عبس لي مال

 رجب سون راب” /لكي لوو تدافتم سدو ىو ا ةك دان الق ازرع
 طلاس ابا شرع هلي رن دسار لز ىلا مكس اونا
 اظن ابا اسوا نبل بيوم يرزن كدر نا تس
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 نابز رازجا بجردا كرك وعش ن ارب | يركن ىجانتن د ادبلا هو ركئريك
 نابي نايرجروا اكبئاحوم ىتبانتملاب قايطن ا اجيب اننن سوفنوت اكيرب قايضنا اه
 كو, ىراج نابرب ب ئعب دجرلا تحن لخداميف هلق سل اكن ابطلا ب كك
 رم عج تن اك اوس ق معي ةلملا فى روعولا تنل وب لحن اروع روم | نا

 ىرارم "لن ت اير نإ اس سس فاك وسو :ةربذ (عم تلث اهو | "ريت ريغ

 و | يكتم | نعو ب ا لي ررتو :يقاوتم تن اص سكود اك 5

 مدي معولا عاطقلاب عطقنب هن ان كوب ىراج لي عشت ادعو ترم
 دوم وروما سسملو عاطف ملئ يبك كوب سيب كر اه لبر يسر دروسا كرب
 ول بانننريف رز وبك دق ال نه دل ناذ ل وبل ريب اجوبب عبس
 ىم ىكسبلابت ىتمرو اهننجم ذ انكر سين ىد ةردق نر لنوح الييصف
 لان روا كوب سين ىراج إب روما نابل كمي اهيوبب نقش يي يدع
 دياووب عطش اسس ند ناطقا درخرتر ومادو لوي هرماذ لوكا
 نيس قرب ى راجي دررم ادا قيدبطتر كويك ريا ايلاينر اىراج نب عب

 نيل يفكر رم ا سمر لثك نوب رمال سضن ىف روم د اجا ارتبكه 

 سرتدروما لك لتي ان يان لككىا انبي الامس ضم نابطلا عروق ورا -
 ريدي جالب بم انتي دس د اعاردا بن هيسرن سس جراف قا
 نبذ يضر راف يليعط ل طال نوفا تجرب سمن فيزا هس
 ناو بي موب علقم وخربب قمل ىلواعارظح ا اذبل ةسدب ديت ب
 اجا يبرر دسك عي مكس ول باوصلاب ل ثلاو وز اكابديك ل يثررم ديلا

 سيئر فوك رسا ىعبرأ كور يرن ع بقلم بت اعتلا ليس لق ابتعا ل
 بتادتل ليسوع تت يجد دجد رجس هورس عدي لح دام لك ديك -

 الام ءايصا اق يي اكصيرر ىبانتت ارئادرت هد اي اهاليحارب ل غاررع لال .



 م

 لاوتدد اهم مر يلا مارا نم درصقصرح لرب سين مزار كى بانت كىتانتب

 ئتيباب نسوبانشر يكن اني ا ميعبج ىسل نادجملا ميل هريظن كور نيب
 كساس بن كرر جئرربب كرو يذ_ريد جرم ارنا كاد
 رثدلا شا هدوث دجويدل دح ىلا دوجوولا ىف ىهتنبدل اكرر سور عوم دارو
 عتب نكل ا ذهدخ ىا ا لباد اىباش مار هربا لوب رورو

 ليسو ر اه نبينا كين اشرب سبأ لعار و وجولا تعد ايشلاو

 .ىراج نيس يشك صوادعا بنام لا اهلك امو ارعا ل سشس حس

 كس ص روما ى بدو نلبي يأ جوس رارع | ست روصو بانت يلي يبن

 ديالا ور او لات جاس سل كشب لد ىشحر ىلا طك ين ىراج كبل
 لبصقتلا رم سرع رارعا بنار اذهب كب لع شراروما مار الل اعن
 لبو يأ د يور ساروا نو لغار تك ل لع ياهتااا
 نبي ارراربهسس نيت | ءارشا لوو وسرد كلج «هتسرعارو ءانسإ

 لنا لات سلاعتَش|لصفتلاب ىا كيزكن ابطنا بسر اع
 كباس ى بانر يجن وس ىر اع قيدطت نإ سس نال سوه طر وجر سمر
 لاشراررما نال اخر ماقتل | كهنبسرب لأجد لماتق سال تبا

 لاير ومان الان ةررق ل اغنرشن اهيعيس رب زد .عزتسا اع رئاسي نم يوب
 ليجمع داس يباني بتاع لع لعمرو اوين خنت رعو هنتر
 معي ينحل اللب يوبكاكي 1 سيئ دز إ لج سس سسأ ديس خت يصفق
 ةللاخ لركن ااذلل يمن يس ا بكس ت دنت نعت ور لعلا قلعت عام
 قلعت كةرات اسكس رولا عنخ هع اي 1 يرن مز لج سجد قبو
 روكا هيناتلا نمركا فرالان ان ( / 1مم زال بسس جد يورد

 قلل ذو . تليكسرب ق كت اوندمم اب قلع الردع ر وا كي قس اسس تانغ
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 ترمقنوار عار قيدجت الا أنت اهل حرر اش دادعال !ىق انت ال ىنعم نال

 هبي كسا جبطوت نالكلد ذ اكرر سي دراو ضتن قاس يوللا تايراعسر دا
 سس نير اير س جراعد جدال ا هاكر رو تيس عررت باش "الروا ىرانتل

 كارارعا قدب سيئ فين سس ىباش "مع ردا ىر انس ر رو نورب ع لوك وبإ

 -_ كرب ىب ّس ” رن خدع ل درت عطمي دس وسن اراح ايريعس تارررقم

 ” حرا يك ل ىراس هو لير رجرلاب قصت مسد ن اروا ىئيانشر يي

 رافت كروماررس انتر يوت نو وا لإ ىي ان يقل هو لب رجوم#ج

 تادودقلاو تامرلعل او دادعالا نم درجوم لا سيلف انكر ر نيد ةهررث -

 يرجيدرت نهذلا فما حراخ اف ةووجرم تناك عء اوسايهاننماردئالا

 ريق ة مب ىرانش رع ”قيهانتمر يغاهنوكمدحل امهنبي قيبطتل
 امر الفدلذا قاب كت باشر انت ىىءاشر هر ضر ناد و

 عشا سا كس انااا انس 2200 رم | اردا ةيهانتمريغامن لاق

 َنالطاي سا دعب ن ةدابز ري سا كت جنب بى يلع ىيلا ليس
 كرر ىبام ابر يوت لوب رجم اهمانتب_ك/ سلس ب ايناب ىبانتالر واى يان

 اناا ن امن سس سارت تيسدرجو انا بلد عرج يدي ى ف رعد ل رف

 خيم ليسوع شاب لع اهيمل بالا لع نت ئاس نارك
 نا ىنعحي دحاولا كرب ى بانت ىلا لت بش ازبل تس عرتولا
 فش وعل كار دتس الا مهرت عقد ىلإ ةراّسا دحاو ماعلا اص
 اي لجوبا ا كي هدا اناربب كارم ميو سس ةرابعر واف

 و يريروا ىروض كليا ةرصو كروت وأ 0

 سوري اذ قر كاك لك سلس ازيا تيس اوس عاد تيم قت زو

 سرب هو نباص ركل ني ترورنع لش [ل_ نم نت لاو كس ارا



 ا ش

 الويك يبايانرك يك السا از تاعي لد نوهت ايرظل ل يبقا

 هايس قرر صال دارلا كا عتدلا ل صاح هتسئزسمب انريمعاد امنع زج
 نامرردادي لور يب ضريصخت از ىلا كسك قت زج ةرعو توب
 تكس ارجر رجو بجد فص يسر ]س قفص هرعر كل هي نيد ]م
 راو تك اسسمصو صاد اذرع ىف ررجول !بجاررد| هتجيع /و هو ميل

 لم انئلسو لمن ف اهي ارهيليرع اردارصل ث_عئر خم مول يرد ا هعيس

 دعا رواءامنسر شن ارو ا وب اكن اشو وريم ديرع يل اور كا ل تسي
 أر مت روصرم ارك لتوب دراد ل 2 مكنت و سم وأو بربك سس

 | رم - هتبس ىاررب ردا ىرورص و دبل بتي بيق زج مع

 عد حررطاى ا ركل اكلنا سمار تك قه بس لين هي اذ ركن سسك اكل لع
 4 ةبوحد بل يروم | نارروا تيسكررعو 11 برزتو | حوض وأم 7 اك اي 5

 دعاء سيدتى ارد ماع ندشرو| ةرايع افنتس/ى نب يتسبب عرفتي
 نش لاتعد رمز هروك يروم اركب سين دام انوسر عاد ني: تازروا كبس

 كر مس باس لاهتدللا لي هرراطنروم ا نارك ور وجل سيارت مور رولي

 روس لاب عج ار واوبب ءازنبم ويب يعط كروان كتر د اَهمَع [١ سرب
 قانا ىنعر سرع نيالا تاشكه جاو لاوس ريكرشم قادت رج
 ان ىعدت ىذلاثءرازإ فص "لم اي شلرَت تلاثةعب يكل قن مس ارز

 توت را ط عال او رؤص نم نما ًاس ىزلا حل “تا زنخ هيلا
 رهلر يح اي كرب لردع / طيؤلر دار خيو اًسارردا 72 ارَس وب فلل

 دعو تقو سس لعوب اكو سر رادرولذب لاكش ا تقو سارتر يغ

 انرؤيقىرنلا كيرانل نص لاقت لاوس دكر شمله يجس قرير ارم يغص
 دارس نابل عجم لا نار داق ناغل اص ى١ نايل! نكم اول هلوق ريبلا



١ 

 جزبم ترث و لا رق لوريل غفل اب لاركلا ىلع نيرو ن”نيعل اصرجس ب نيلل | وو

 نيد | ل بج ارنوب وراد لين تروم ار اكون نيب در اد لاوس اكرم زال

 ان لزيت مزال عن امتكاكم امس نيب#ب اولا ناكل ا كوب: نيبج ادد امس
 يأ حس لاي نييبمج او كت يسّكس ون مب نس تروص ىن يجباو درعت بوب
 دارطعموو ئييلوت ذايب رز كيسا سودردا رب, لادكلا ىفعرداروا ع فاص
 رايت لب هسملس/بس هو لور داصد ابيات عت رسا دلو بيرم مذا صاي سيب هو لعف قولى دي
 سا وق وبي نعال صقار عئاضوواي بل رز ءرط ن اضيع حجر يرو اص هدارا اليد
 دير ست يروا لطعم سرر وصل كوي تبلئاهرب مخ عل ام كاكا سب تروص

 لال ينكر كير ارم تروصبمدا كرب سين انتلعبيجاف
 حاصل وب راننآ ىبد ب لرمرداصر ارطضرر أو بابك الا قلطبرأ 1م

 < ايوب ريش حل ارترت لور داصر اين الاد ةررقلا طسوتب تش ابرراث

 بصوت ميس(ناسوب - م ريكو لوج ل 1 |قعرراكروا عل اصلودد بجر دا

 ع امر يكوت اوبب هوقلاو لعنفل | لاوكإ لع نيرو ان يغلاصوارمع_نوبلا

 كس ئرسريرقت راش لوقت ىدملاربرقذ ىف هلوقذ تيسرج اظن اك ا ال
 ”ةرحار تاز ىلع ًالا ءوجول | بجاو مويرفم قدصي ن١ نكميالرل يب هراب
 تاهللا نمماول هنا " دب_ قير جل يلد سر قلل رك سل الحل رق ري

 وت يي لامكلا يلع نيرو ات نين اصو] ديس نقلا لي *عل امت امنيب نكمول

 كراع لم لح لا رجرلا بجاد مويغم ق دصي نا نكمل لقرب با
 اصرف ليلو ئالاع هي ىننت ىو رعت سو لط ب جاو عماله يس لاد لقي
 ع صافوعتوت بباق هس نلطم ب جاووب تسر غن ىلامكلا كسر دات
 بدور مس بجاو لل ارك بركاني لاقل ناذلا قدر نيب مزال /اعىفن
 يوب رصد قفاومل يلد يبرق يس طاكلا تم الا ةردقلاو صل | رو ىلع



|» 
 ع هيج يعم اس جيس دهس

 اقاربق زا بس ةررق كاصقنا بابي ارمإلطعت لج اي لقبر

 ابجاد بجوم ا نوليالذ اذيالصي_ىدورضالا ميش سس ناااذيل نإ بيع

 ليلو هير نكسرب ديب بجاو د لوبرداص باجي ل 7 ار 1 ترج دي

 اذ كو يسطر وب وراد لاكما هب اذه قع دري نلت قا وب ىوعو حباطم
 اب لؤبر ومص هدارا لي ورايا اب كج يب باهي ىتيئل ب ناصتفن بادب ذلا
 ! سن ان بيعاو .لبريك نير سيت سس بجو ري اذإبل تي صقن كاي ل

 للداعيار ركوب ضارتنخ اريل ايبا و بجوم ا نولي البت بلو ورسم

 ميلر ويكيبجوم ست تافصةياركب بِماو درك رت صقل ور ناصقل ا

 البرص تافص با ىلاتت بجاد كلي تيم لرب نيدكت دابر اب ايع

 ملى بجاوردا سدت للاعت يجاو تافصل يوزر ن يياكتم اكسو

 باد ١ نسب نرغلاو ةرارالاورايدع الاي لال تبا الاب رومرصاك نا تس

 يروق وصلا باييادكأ انقذ ري قيحإ لكشم اهريغ ابحي اد ةؤصلا

 كل خصام اهيا ركن ري ىنعيل يس لتمر جوع عما رين ب اهي را
 < رو طريب ثم 0< سا اصلا اياب داق رايس اذا" 2

 هم عتاد ٍقنلهيسابك هن ترعرع نكي اد مر/ل كتم تحرك نبى
 ضان ملا يغسس ريل اكلت افصردا سس تالاك دلت د1 بنطار تانيض را

 تروي " اطريلاكت افص رتاسه هانم صاغ سعت ١ ازإب ببييعم

 اال مييضقلي تافصن ب ابي تال يعشدا تسد علك اتسرإ
 متلاو باهرا قارطيال كوب هدارالاب مر يِتْخالاير وردم اكتافصرت
 رات ليس ليبدلا عملا ضقن صاع يلدا ثكب تاب انديه باوصلاب
 فاح لونرب نال هد ىر ايي سب موراي سس هواري لظإ رولز ليلو

 بجاور كاك عسر رب ضعت مور حم ا بحاول امدع قدلع بسلام مولا 0-7
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 تاسيس ءادعا سا سخي قلعت هو ارا اوس لهب يرتب
 كم ارعا كس اعل تافص رس بابيالا رع هيرادصكتا لسلاوج

 . ىعي تاز نعت ايس ل صاع ضتتن اعبر وق ايري سدي قلعت هوارارتتاس
 معاك ة سوس ىنهل ربل صام ىتي هرارإ ًاضتقمر وارببررجوم : فص لوب لص م

 انءاضنشب ا اه بس لام بارا يزال نيضيقل عامتجا وب ىب
 20 [مرال_ر ارز نلصامت هدايا استلم وتم كو اكعرسردرراد+

 َراَعلا حل اصلا اهتم ونعم اك ا ريك سف انس لس ةبجرلا كسا بسج اول ازجم
 نك<لراعم فلتر توب ذم لصاع تاذاض ساب لعلب لام بطول
 داري ى قس ان ءلك ب بعروم تا ليغ تدمج اكو كي 1من ل سم انا لع
 هكا هجوااممادعاي هتد ارا قلعت صرفول هناب تس ترابا كنس

 تاز ًاضتقم روج لص بايك رطل تسيجاو ةفصر جندي ”هتافصنم
 لسحب نلاا . انرصيوت سطل لعل رع انس مادعا كيسا هدارإ بيج دتس

 هراراليضتفم ئيدي ىدارالاو ةفصلار وحر ئعحل تاذل ا ىطتقم ناعلك
 نيضيقل عامح | هئالا انال لاحم هناد ةغصلا ثان مامعا ىندئو ب لصاعو

 لص در ازجخلا مزليف هرارالا ىضتفم ةلصى امه دح | لصخي هلو

 ضع باحان 7ةهه ةماّتلا ةلع نع لولعملا فلك مزلين تازل !ىضنفم

 كليب ير ايت نسي ملهي ب بارسال ضنا ١ ذه نع ء دلضفلا
 را 1 لب منال تي رك تدوس اد ١ كرر سيمت لصور ارا ًاضرعم

 ماجا[ هستاز كانت بجاد رايشلادرجريدكريك يس نول | قانم

 مز دادشا سرج جزئ هر زيسرلا ززيصولا ىفانم لب يس نوم ”رعرلا فام يك
 قل انتى امصإ | ضفتي لح ا لاشلا رو ريلع ةرررشلا نارا تحد
 هبلطاررب روب ليدد را ايكام ا قر ذا رنيعس قم
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 هد لرأي ديس هدتس دايك شب نإ صفت ضقن نعبر لات تحب
 رد جي ظ رز ل لصاع هوادا اضمك نيعي زج مدزل يسم دق كدر
 عاتتتم لا ىلع ةردؤلا مدع نا رلبربلة يلي ام لا كمن

 لاف مت كم ةردت لردك كيسين ىب ةررت لور لاب عرتم ىدب ريذلاب
 اكياس يؤلاب رم (معاكس | كل سا افك حقصروعو تاز تضم يع

 ادساكى ا ايل اك مقصر رو يرمز لعد اضنثا ات از سة روجر الويك

 (ادعاواعر دقي ال ىلا هت هن اذ هب يمزج انوش اك ردت ب سا وتر سر غلاب ختم
 ركاارل اوم عت اد لاكسما ب با كلشرالو ةماتلا ةلعددجو عم لولعم ا
 رك اس كسسو د2 سما هرارا الهبات لرمئور لس لور درهم نمل |

 نال اك اهرب ريغلاب نسا سرد اجور ىو درس داك سكوتر نيت
 لد تروصل او هم لع ليتك هزثم ئتررحو نيملالا دحا ة دارا

 .6 1-2 ني مزال جر ويش ةرردق ب مدع كلارك كدب لاخر دعاك
 113 ىلدانرب ثردان صو سرب از نام ل ضؤلا ضع باع |

 لش شرءارواهيسيمولالانمر بيسو وت تيدر ودس ةررق

 درجتو مل تسيو سس انه قرب مارعا كس نامل وعم كمي ليغ
 ©ليآر يانب كليفر عت يربى يدريوت سدر جومرم لع كل رعم
 لوا ضقت كح بسس يارجري عرفت انا باوهيذد تس ةيمرلا اشم يدها
 رب نلمم انومالاود را كبس ب ارسل صا لب رب عفن لف و
 لو )معي ع نعدعتلا ضرغت انا لاك اعبوع ن لض عن امن نايعرد سنا

 هتبايرله دارا اكديز ”لصرلا هلا لس لادن / ضد تتداكيب ولعل ال |

 ل ووصصع تتد ىديأ كسوارإ ل وأ هد بردا اك نولس مى / اسس ودروا

 اًضاَعَل تحب تازرك كوي قنلا ةرويص ىف نكس هلوهر لوب نلت



 املا

 بديه واراطسارب ب قركاضاهنوكبتر سس جبت مدقم هو تب قرك
 سس نوي يش وأ ام هرارا ءاضنقار وا تاز ٌسءاضتنقا عجل للود ب

 تو سر وبلا ايوب يدب ىرام ى عيل عرو ا اكرم سمس و راووث ضل هل

 ”ررؤلاب خيير سينا نوكه يس روب تف اسس نكن عل ا ليت ارا نلف
 ١ هل نق لدا هدارا اكيا بج تبسلسوبب تو سا زوو تريب

 ورث ةلووب نيريؤلاب عيوب لامن موا سلا روا اسك ئشورعو

 نمزك نوكيذا لع ذ اوب ىرا ضف ذب ازا هي نيت لاي تروم
 ايسكو طلي قلعت امرهم هدارا كياركا فرصلا نلملاب نيقلعتلا
 كه نر نك هي ار|ل وورق يسريبت ل رإ بج اناصومب لاف تالغ
 نيب عئادت ال ىإ نبت مارالا نيب داضنال هلوق نو قلعس يام
 رك ايإ هر اشا كرك اسس خخ ازن ل ىندم امر اهضت ال د ىثحم اميفلحت
 ردا بساقلطم 5 هاما نعم ىنبعل مي لهتس سي عم ىوخلو اضأ لامي
 كفئنزم هراشا ]سور جب امل عيريشرإم ع الزطضاإ راضث ل ابب

 نب دارس نير ارالا نت ىدي ولعت مب عقر ارت“ ا ىنحل ايل طو
 ى او لبق ام ىح راش هيج بي ىسا مالك ثربكه بسنت ار را قل
 عق ادتنلا لب هسنل ىف نكمم رم | امم لعب ة .ارالا قلعت ١نل ةرايع
 نشر اراز نست ال ني عر أمم كك سس درللا يدم ىحي نب ءارطا نيب

 ىالطص|ئ حن سراشت لإبي عي ىالطصالا هانعم داشضقل اي جري ملد

 لري ىورحو نيب صنم لزثور لسبب قدما ع حطص | اضم تيسير إم
 نوترصري يسرد لدتا يكسو مب عبس السبا سلك كياردا
 د ام سلك كلادر نر لوصى نعي نير ضلا لوصح نال رش
 خالل رك يل يل صوير يرن ىبئعكوج داضت نب لعن نارا



 املا

 رس وكس زلخت اك يامي 9لا فلا قلعت الوفد در كريب يمين
 لهون يعل زنود لبس اعد هس دم نم الصرسودررا
 اهلي تمرد ةرورغكابيبر اضتنلا ىنن وت كي اعوب (انتليلدرتالوب
 هيناملا ةح احلف نيلحنى ةلصجي نا ن لير كيدضلا نذل نى تك

 ظ قر داس لطصا ندم سر اضت نحب عامتجالا نم عئاملا اًضِئاو
 فرم غلاب حري او لح ىف عرايتجسا كم يدم دراد كيل اكلنا ب سي ترروص

 بلسو بايياروا.ل عد /دعرو|كيلاضت اه هب سشم خس راضت

 ةراما ةراما لودي ىفاكىراضت ىف نصري ني عراب | نم عنب امىع
 عت امك واراضل سف شنو ار | لعل 1 كغ هع راش ن ام الاد ثودحلا

 تقر ىسأوت ين ارت نايبرد كن يدا ئعي نب دارلا نيب لب سيب
 نوثور ىتجل دلوا لا نهر تا دضلا عمات وأ لوب لضاو نوار لولور

 دارو عي اعش دح | ني منليذ سيمثل ساع وارد كك يأ سس سي
 ردو م العر ةرايازبمت بدا ؛ 5 ,1 نان ار وج اكرس/ر ف كوبر يبإب لصاو

 نيب ىظليلد امس ةرادا ىدحي امهليلد ىا هذى سن اما

 رز ييييصرت تابثا سرغج | لع ان يبنر يطل يف بل اطم نظرك
 سا تقرب عي حايتح الا همزلي ذا ع ىنف/زيلدوارمعةرانا

 راب حاتخيردا اكييآم ز الريل ىلا ح . ايتع | سبي زيفنم لود ارا ُكييا

 درت هاوي نعلا ىلا حرايقعارروا سك ابيب ل ثواكرروارس سي نر طا

 ليحتر لاعت بج اوعي صفي و سبب يسرا ىلكاي سيدال ايو ل
 - ىروزل وا صقل ل ادت بجاد لهب [مىعطق ع مجاري ساراس
 سف لكل بمول رتل لكل حمو لامك ل ك ندعم دوجولابوجو نول هيسسدقمسررا هش

 لرصحمدع تلت ن تلقا اًنممرات داح نوكيفاّمجاد زجاعلا نوكيالف بيعر



 املا

 زينات لوصتيدو اهدار تيارا لتس يل اوصال زج تكتل داما
 تاب مههوقل لجل اتسعت ثلا ل دتعس/ بلت منال جرآ ج
 قس عاطل اعترسا كين لئن, لخمس لويكى ال هدارم قساؤل | ةعاط
 وت بيتل ص مرمي اتر شنايدر هرار ا ارفاكت امياددا
 دارها فل زجمل ا تلق . وبر جاع لل اهل يب جاو ىيدزن سر لزتحرو
 زول اهت بجاو ل زتتحسال ب ياك ابحر صالغ ا هيعطقلا ةيشملا نع
 ريشا هوار اك تبرر كيد ساهر اراك ريب ب يبل اقع

 ينور نلسوب سيخ دامنلك سري ةبلًاهلا وش يسم ورك ديعلت
 تار ضل وف ينل لاعتثلا هينا فلم ست ضلت دييشج
 زم اذهل بسلا عر ] عنلك ربصي_نلش اص نا/ناياردا ان
 انطوت هوارا ستاك الف سسك لدين ل باي كيب يمنا
 دالاس ثيل ض تملا /مل طرا انك يب حيوا ست نكي لوب
 م نلتييل اوهر هلوق اكن[ بأم الزج اكات 1مل( بام
 ابدل ركامتج ايل شب ل ارسيب تاس لاقل ال تحرر اش حونصملا ءافننا
 يطق مزال ل تير يكانقا دي روا كيسريم داع هيبيعظتمزاطام
 ضع اصور ىمععل < نلت مع دامدسر 2202100 هي زعل تيكر وا

 لاشا عيبجرت نام عل امن رنا كلاش الكس نارك شاع كس
 عيزص(ةركارإل . كد حيرم سيد اص ادا ركل تارك ادب غران
 مع نص خخ امن اكما كايد باوحاكس ا راسل وقل نذل كر يبن دوترم
 كراذ_ىتف عونصلاا ءافتن |مزدتسيدلرهر هب مزلتمول علاصررعل
 لاعب عامتن اما شل د ثببا امه دحاب دججوي تازاوب تبا( لمتم
 ل احرك عاراصو رت دلو سا ثرصرت علراص در عت هجساوببمميلتسركس 5-4



 كتي يي 2-5-6
 ردا ارب كويل ب ريب 0 راسو رث روجر طلاب سس عونصمر

 لشرب روحو بس هراثا سمن اصف يا السا تاءونصرلهبانكوب

 نات عررتو نامت نام ا اكريكارم بن ىب عناد حل ام حس ناب كررسدد
 قرب باد نو ب عونصملا ءافنننا مزلتيئ لو هر رتب يبت مزلعتس
 عرتع اهتننا خام ناك ا ىنرسزالملا عم امبارح ص لغضرطو اقناع
 زرابي رك يمس ىدر/ ريح للا تساوي هناوتنك بريف م زلت
 ف _رسرددردا لاكداببا كت اعونصم نا ادت ا نا اص بيار

 ىتبياوجا اذنوو كيس يبن عف اهنلا عررتول مزلتس نات تر اسرار يك يي
 مع ررايتلا اطل لمد اس نرلكا "رداع ايف سا باري سل
 _ نول لع ات ناكسعاله يديكم تسي ئساردا تب لعفلااب نول
 ىنشصب بأم زلتسرع ام عروتو خام ناسا اريك يمن مزلتسر/ل عقلا
 نول ذم ييسر انتي جاظانب كباب ا ل سناك ندي هنا قع هلق
 نركشع وام سن ولك درا لحد كلييعفلر ب ارحبو ب نري لعفلاب

 دي ملت عفرامت عروق ركل عطلاب ندم دهر هبت اس يسمن ال عزا برام كو ب لعفلا
 نوكشعللي نيبن لعفل 8 نركمرع دارت رك مسكرا علرامت نايم
 ناك ع ناكمسا عب_مادتسا علرامن اكسال يقسم الم أ تل اهمال

 ابرك تس/ليلد كيس اركب تييريبش مليان العب اكس زار سا نايم
 تيوب لعمرك كى عدي ليدتن جيب اىروط
 ل للا كلارك بيكا لماع ار عل امرا يني تح هنا ىلع

 حرس ىف لاق هب زاللانالطل ليديلروا هيرمزالم لا علي
 رهامكل غلاب نوكتلا ثلعى ا نوكتلا ”دع داسنل اب دير! تادصانملا
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 ورز لاهكال ميرصالغ لل دِلا ددعنول لاقل تا هسرفشتردايتلارهاطلاب

 /لإ رعت نعي لعفلاب ىأ ضردلاو ءامسلا نوككي من هتيم الرجوب
 كال اص ومب ذن اريسي لعفل اب ضرار وا ءاهسر كه سأث [ممزال لين تيروصل
 رعت ئيعيب مموزل وت لين ول ل عغلاب ضرار وار ايس ئئيك بس لطاب مزال ي
 تيروصىر لا رعت ىنعي مصر طر صر كوب ى يعل ل | ةرموروااكوب لطايالا
 ساير حيو لكس وأ لوب نب لعفلاب ل ولم ضرا د, اسكس 1مزال هس

 اولئك اهسو ضرإ ريكو لوب ددعتم رلاركأ تنل امسهن وكت نال ابلة دبا
 ركع كحكا لا ونود جدل اوراس بردت ومجلا ثديح نم عروب
 راؤلا قيازقتسن كير ! ايلارس ركن ايس آد نيزك ن رمت رتب

 ه2 ايلين د رسود اين رميا نم ايايكا يب تستيردت
 ككبسأت [مزال ليلا نشر ربك يل طاب مامن ك/اتقردإ سين قوت نيت
 حام اكسس بيار ج ملل السلم الد يلج ب نيش ةررقلا لعابرلا لوك

 ًايتاداجيارداوبب ةردقلا لءاكمورل عبس بالا ناش اكالاعايكم اير رتبساوب
 فلبارب كوش رسور ىنعبا قاتلا اماد وبن جانخ اككنناع لكس
 نقيل وتس تروم سارت ايلي اسكر قت قررت نيا ياش
 فرعوسي ثدلاتلااماد لطب لقعلا نكسر واهس /مزال ب لولاك, كيا
 يبت لاي تروص سسك نيتي سود ركضرأو راسس يك يبنى
 كت ردد قمردا تيس ةررت لاكئضطتغم مال | ب از_يك سيق 1 منال عرسال
 برومو يضورفلا نيملررا ىلإ تانكم رسل وا سس نك ناكمارأع
 هيرب اغ لكلاب امره عرمالي يترترت لور داو كك سس ةردت كب روعي
 8 هيدر تيرم رولي لل قوس بسس لاك ا صال هلع دليم

 ديرتم ل | ا ل ةمزاللا عنم مرب, حنيبغ بس ترس ننام



 ام“ هت يي

 همي عخامت عروقو ند” مدع كتر ١ 6 مزال امس ضرأ نكت[ عرق لع

 شيز زانتس ع امن رخو نيل درجور ورب خامت ناك اكن تيسأن [مال
 سينا سو دردا لوبب نول سس هدارا كساب كه يسنلسوب تيس
 كرسود ًارسو ضراداهب اتاك هداناثيل نال اي ارب ين عق اوكا
 مزلتساال نيبيل الا درج ىا امه دوبحو ل اربد ببىدرل سيوف رك

 قوقس مب قولطالا ىعام ام ٌلقعىطرفلا علاملا حرقو ىإسيدقتلا كلذ

 نكي حيت لمايك رابعا اع ران عب يسبق العالا لراديو تل هدول
 22 اكسررا جس نكردت عروب 0 اي ًايسو ضر | ىئجل لتدرارانخا

 ب هدارا اكسس اك سسرولبرياي قل اه ةررر تل كلر سس ف انبوب
 بيوم ل غار سرس ى بركىرغآة ررت اوبر قلعت قرات ل اكلك
 . سب عزام اص ن ترث عرمت رابعل افا بيدزن ساحاول دانس
 باكو ال مالا ةردت حرك ج اسكر بعلا ةرردق و احمل ةردن
 ل اتزوب نولعتم حرس اوتار ايعلاغنا هدأ. ل اهتمّشا نكي
 رايتها عدل ا” حله ةروصر ساروا تيسر لاري سس ا ىيركر يع نرد
 هدام تن اسكس نري ي في تلال ادايتخا نكس ا نكد كس نكح بانل
 رطمرإ هرايبشما ورح ابله دارا تارا ويك 1ن يدب ب رس الي عي
 ضيم وروما نيك اسمو ارا خيل الا كيال ساب كيرغ ا ةدق
 لي-انكس وب ىت هب اي كمر اير ضل نعت هوار ارسل درج رمت يدي دل
 1 اس وردا 4 امشل ارجو تيل هد را تيا كيلو بسد اج ا(لعلسصملا 1

 تلللهدار ١ الروح اش ْن اناسودرو [لفرسو جوست اسك هدارا اوس

 دصاو لولخ لع نيل علك ر ارت شر وا 01 سمر الراضازبا الرع
 ريك يآ ينعي ةيدلا لمح ا هنا ماقما اذه ف يبقا كبي منال



 ام
 ىا اًقلطم عئاصنادددن ىفذ ىلع ٌتلعايكل تو ةمبلا امعييت ن اكول

 اتلطم علاصل اورن تن در معس_ يار كا عي الوإ لعفلاب نوم ناك | وس
 ندا ةهججىهذرعرتو ب اب وبر ضرالاو اهلا ىف روم عل (صوو هاركى حجل

 عرار هر ام هارخ بس يد اعرمز الب روا هتيسررطر يع انشا بك يعي

 ورم سيروا نواضركاملكيكوبب ايف لك“ سس رب اذنم ماخذ سم ابي نول
 ركوسا غذر اصور عت ضدك ساتلسوب مزال خيري ثوم لعفلاب راض
 ماش رام كر اضركاروا مننا ذب لعن اتالازاوك تسريب ملت

 .لب هءافتنن ا ىلعليل د الذ هسؤكسمم عسر مال م افتنإ يكن اكم الاب
 نيه اظل ١ نكل حراشلا هنبب اك ت اومسا | ىطب ةدمهاش صرصنلا

 رب ايسر ل يآ ى حقي ضر لاو ءامسلا ىف نوم لا علاصل ادددن ىقن ةيالا
 رج قع اصيل لكي نب نويت ثول ورقته سقدطم فاصل جس انج
 هللا لاق ثيح ير وصفر كى تن ىكورعت ملا ب صر ال اد ماهسلا فريم
 ركن املا فن كت بصي ريش يف ظ كر ىفلنغل نبي مهب ناكول لل اعت
 ضردلا ىف نعي امهيذ نكمل ىرملا سيب ذا ىى تحبس ادي بستن
 < نامللا ف نيك يس سيئر ام ةيناكم لا بسجب نلمت سي ًاهسلا فو

 هيونشيبا امسيفر ين تناو فصتلا يسرامازملا يب سسقمو شم ل اننا
 ةيعطن ةمز الملا نإ جحا اندسفل ةمهلا امهيف روم ا ناصل | نايول وب

 رراوتلا ليسو عر ايايئاو ضالا ىف ن يذلا ان لي تاروصس ركض بك

 <ببلط ابل يهد جوس ير وط هرهلعو ىلع رقم الا كبار حي 57

 هي لطب اجاكس 1معزالرعاو لولب لع نييتلقتتس نييتلورارتر كوبل
 نيتتينردق عرب ن ولتكن 1 نحل لوب عازتج ال ليبي لص اننىكتلا(
 نايمرد كن ارت يب ةردقل !/ سوم اضل | لزاود ب بجروت اسك
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 بيا اي نيكو رش دود بأ 1/ممنال قي توضح امرت اكو خانت
 لوو د بعيوب اهه/اعلاو ضرلا او اسلادربسو شع بأن 1منالوق وو

 وبن خاصا كيا بصاي لس ليبدو 4 ارش نايت لو ينم
 عوج لع ربصرب د عاصي( بع سحرررصو ع را ارت مسخن انو
 بانجو لكم ادعنا تاس جم ارعلا ردا ابآ مزال اعف اوت تت نيت
 عل ز وتلاوا انلسوج ل يابت ةلعالب روتو اكن ا رت هيد عنم "لع بجو
 ارث صول جلو وم يبضنلاو علب ونلا ليسو غنام: ير شو سيلا كا ى نحب
 لاا كروم 1 عل ارث و مل رس دد نب عرصعل ةسودرب ل ابيارترملو

 عرونص/س رم ار“ لصوت اوم خل اص بيا بصل د ايا ضعل لهن: مزال
 مادحلا|مزليبن هتبسدا/ روبرتو هكر / /مرهنمول ضع ازهإ ىزرذ ى

 زون الدبس ىلع [::ركيج ضعبل ادا عاجلا ليدبس حرش انشاكب جس لكلا
 كسب[ مزال ليي تررص حر اما بج ندي اون اصامهدحا نركم دخدتع ل
 ني تيررصملاو اتا زل اوبس ب خلاص كيا اود نا بجر يني اص كي[
 7 كي [مذال مارفلا اكلك تاسيس ادغلا سنرى دنس لع ءزع

 ميقعلاو عل ز وتل ليدبس ىعركار وا الك ملاعلا دجرإ مل ىا ملاعلا دسنعي
 عراصامتد عا سس وو نا ام تروصبر عسانلسرم غنام بس وثوب
 نا ووعرم امّسلا حمل امصرحا رب ليي علب زو تروم سس وو كسر

 دوتوم هوز اوه لاصار ع | ب اك حر ايش ضل بى صرب زماني لع
 8 هب تقوس اري لكلا ماعلا (مرليف لو الى تحت وي غلاس اكسس لوبد

 ضروص عز وتلا ليدسوب مي ضعبل ا وا لوم عرامتجال ىلع ل الص بج
 رياع وبس عامتجا تررص ريا ففاص يصرع | نارك امنع يس ني
 ري بكه بلت [ مزال ضع مار لي عل ز وتلا ليس عروا تباع مرنم



 لاصهعسحو ل اتجاعت لاس وب داش دارس ل عيزرتلا ليبميلع
 كتريع ةمزالللا هجول كا نكمير اكس رعرل م صولا ب با ار
 و ىلا ليه تيب[ سر مز الع برجل قمع تالطالا ع ةيعطق نىلت
 لعفلابر ثم اص وارتيير ار كن الطالا حول ع اصدرعت تصب تكس
 بيور لأب اب_لعفل اب وللا( عر ]م هتسراضرلة لبا هكل يلالو ارب
 ماعلا كيم د لهيسأ:1ممزالو ل ور ددعتس ب صيسد اهيلوريش ان كلاس ىشسم
 كس مل اع لمع مزال تديجاودرعل نعل ءوجولا نعهلضن انكمم

 بجيلويك اتا بمنى ناك ار انكرووت |” وينر وحرو دن ب امس
 ماعرواوبل عقلا, د ايبلارريشاتلا ىف ةردقلا ما” لكسب ناشوكجبجاو
 داعتبو يك الصم ررري يب سرددقس اكس اريعيرلر دنا سس بترب نم
 بسور رنا لس نيرداق نجاد كيل عز امتي تروص ارت يس درر
 ىحي 8ع امتلا ناكما ناذرم امكه بس: مزال لاح تسهئانت كاك ارد
 بجاو دخت بيا بسم زالرك يما عرو#دو تيس لاحم زلت عل ان ااكما
 لاو عفامت ناكملا لام يسس_عروم كود كا ءايشالا نم نت ناس لسد
 لوفد دياي با طرقركعيرمججلا تيح نم عروب سا رت بس[
 هبتااب شما نااكما ردا درك ركب جاود رعت تلح هر ليبنر ار قر
 بجاوررعترأ هتبرخم | د يحرت واهييمال (ىضطل مرا طم روع! وا

 00 /نكم ماع اذهل بر ازرق يضر نا ربيت يركز
 م ( لس اير رحل ارثل تيلطإ تاع مالا رشف د ا جا

 كي

 داش كات امك - جران ناكمالاب دي دا تا [هذ وللا ماذتشن | عنم هلوق لوب
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 نايلما كويك يسكر عز ال ميرو ب لعفل ب نو مدع داس -
 علاتلا ناكما نا تافتئالا_زاوجب تبرد مدلتسركعرونص رافت علام
 مر كم زال مافن يرن سرس ناك الاب نرلك رك هدي قر منلتسلال
 بكمل وتس ىسإ شكا نعت او لل نم م درج مدع نال كليب يئس

 *سسيلسر / 48 1 هي 8
 ِريرَؤُث لا مور وش رثوو دام ماتلا لنور جو عب ناكل نمارس
 هب ن ام يخل امن ايمرو كسا ارث لوب رجوم علاصودركا سب لرب ليو

 ول الجسار يجو قس اهم رونصم راكي سكه دارا علاص بارسال ديل هر
 [:لمررا ليما > لع ر رجول ب نر جرم سمس يوشصمر ل بد نكك
 ظ فثرصاي تس هرارا كدونود رك سي خت رو بك بمدارا اياب

  5ليل دلارم | ىارم ذلا ءنرم ام كوب ررجوم تس ةدارا

 مزال اعطت مناللاءافتناو ةمزالملا نقل ةيدطق ة,عهنركف

 مسيع_مزلشم عئامت اس|روارك ع زاقلا ناكما تيبسزلت رعت ككادس
 رك ل سا مزال مافتتنار وا كرمان لعوب دجدابركن اكس اراب نراك
 ةلعةماتلا ةلعلا نكيرمددلاو عنبتم» م اتتلا ”لعد ارجو عين لولعمم درع
 انيلوار نول دعس ءاضرلهيس ع دعب هجرد ” ديب منكن ةمات
 اننا لعلا درو عر لدي برع اظن ال ناكسالاب تهور ا
 هير لاوعمسا كل راش ةلالدلا الا ديقي دلك هلوق تسريعلوي
 ىضانامز قاتم افا عبسي ًاضتتقم بوراك سايلل قنض ارتكا
 سساز ةلتيطعإا قنيتثحو بع عد لواءاؤتتا ببسي
 زوو يروا سلس ايم افنتن / يبس ىنطادملا ف اطعا مافن الل ام
 فر ىئعلو بكي طافل ارك, يب ننس اشو نسررظمر وا ني ىلا رص
 ب - عبس ييافتنتا ببس الم العا ءافتن | لين ى تعا كيس لاس
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 وام رافتنا كاكوب مويتم اهريمرك ي رت نب_سبنل ادي لالدتسلا نار
 مرديف ل ىتحاب/ى لى طاملا ىف عيسدرعتء افتنا ببسايئذاملا ىف
 دوا وا رائتس | ىدحل مرقم ساما نيعءافشنالا هلك نوكي نا

 3 سيطازم ادلع تبانةيج ندي نيتي انى ١ سررقمرردل ءافتنا

 ل راهايالتب ببسرو | دلع ىو اًض ءافتنلا قمع ل ان" ثرص قمح للعل

 لشسلادري لضا ووصقم اج يسوم ايرابتعاب تس درفت د افا هول

 ققحكل ياو :نمزالا عب بسجل والا راهن ) ققحكن ارب وصتتم ا نال هبس
 ناسافشا لانج انرل كليدتسا تس تيسر وصقم بعل للاشلا ء اهتننا

 يلع ىنعل ءزعزالا عيب بسكب لل وا ءافتن ا عب لير راض اذن | ىععل
 تام لال وتتسلا هس ازرجءافنتن ا ئععي ىلا انتل | سيب ساي
 رب يبل مور ضقم هو ةشوزدلا عدمت سحب يرششلل ]و مدقم ا ءافتنن ا ىلع
 كيرعت ءافتن اسي ىنعار داش ءافتنا كه بس روج او يت رص إبر
 بانكسم اذهل سن تح اضو نول ل لبس لاع سبب

 لضردا كلوب تيس ادعت سسلج كلوب اروا وك يلبقتسال
 اب بيسرو ان ركع نكسوب كك ببر اوت اك يك ليعوو ىعب
 انام شما ةر اصر ينتشر ار أ تجب ةرامجببس ءرانيج ةامرب

 ةراصوأ ب ئلوبدرتزم برصد ببر سود لسانك يبئىدوض
 افتار كه يسإب روب تباري سريرك ني ارك اوم ب لاوس ل صاع كرر نإ

 <تسيروصقترئالاع ١ تيسوطاىملا ىف مرمر انتنا بيس اك مادا داش
 لضوووصقمي كبس فسروا يوردت مافن هب ليلو راس ءاؤتنا ك
 ناغسلابظتساو لاجسروب تار كى امن از فص تبت يبس ب] سود ارب لير
 (ىقار يسد ناب زر سلا درع ءافتنا لتس يروصقم لال اه سبلادرل
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 رايتعاب ىقاو اياد كوب ير باج: حرا سي يسن
 . تسلب ككل الدتسا كيل لاهتسا لسا ن ليدي يس
 جالطصا بسس طرشسءافشنا جنا ايانب ليلو ركأ نحرافتتت | نس
 ©لالشا لب ياذا مقمافتتنا هيساآ ايل الرتسا سل اننازتن قطنم
 ريد/رسيل ملاعل ا ناكر يختمريخ ناكل اميد ملادلا اكول ميم بيس ناب لك
 نايزنييعلى سل الراروا ميدقل سبيل ملاعلا نا هنم تقذر يكتم
 بام سلايقتس/لاعىطا توب نالطالا لعلب قرب سمج
 ددعت م افتن ارتهب_ىفامل ا ولع لادا _اهايم يشر أبس تبرر
 ررافالاوعس ليقتسرئط ىلا ىفاكداض اننا تيسببس رب ىفاملا ف
 - وب ثدامر ومر اداري ىلبقتس مل | يروم اذ بجرم ركوب
 دلد ايل اودن_ىتحر اشباح ىسا اًيجاواميلا نوكيال ثداحل و
 فثسراملا نال اًضيارروصقم ا مت ىضادإ نييعتى ع ةلئلرلا ملس

 اهل نوكيدل

 ةيلادو اركاب ةاهسفلا ةيغ فراك
 سررلا ماقم ىف ا

 مو لسرلا ديس ىلع مولسا]و ةواصلم نيملاعلا بر هند لخملا
 نيلسمهلاو ءامبن دزاساس


